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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Mūsų kaliniai 
Iš kun. Sigito Tamkevi-

čiaus laiškų: 

„Iš Staro-Sainakovo perkėlė į 
Krivošeiną. Gyvenu ant Obės 
upės kranto. Laiškanešio krepšį 
nešiojau tik dvi dienas, po to 
atėmė. Pašto viršininkas paaiš
kino, kad „upravlenija" nelei
džia man dirbti ryšių mazge. Tą 
pačią dieną susiradau darbą 
sportinių prekių fabrike. Jame 
gaminamos ledo rutulio lazdos, 
o aš obliuoju jų kotus. Triukšmo 
ir dulkių galėtų būti mažiau — 
pilnos akys, ausys ir plaučiai. 
Žinoma, nįsivaizduokite, kad 
čia kažkokia nepakel iama 
našta. Dirba žmonės metų 
metais ir nieko neatsitinka. Be 
to per 5 metus buvau ir prie 
staklių, ir dulkėse ir... ko tik 
nebuvo. Ir ačiū Dievui, kad 

neužmiršau melstis, neužmir
šau juoktis, neužmiršau, kad 
mane palaiko labai daug gerų 
žmonių, kuriems esu tiek daug 
skolingas už maldą, moralinę 
paramą. P a t s darbas nėra 
sunkus, tik nuo 9 vai. ryto iki 
18 vai. vakaro reikia prastovėt 
prie staklių. Lagery patogesnis 
darbas prie staklių, bet ir 
melstis buvo lengviau, o čia tik 
per „perekūrus" galima sukal
bėt rožančių, pasimelst. Bet už 
tai šeštadienius ir sekmadienius 
turėsiu laisvus, lagery buvo 
laisvas tik sekmadienis. Už 
viską dėkoju Dievui, J i s duoda 
visko pakankamai kiek reikia: 
ir sveikatos, ir jėgų, ir laiko, ir 
viso kito, t ik mums nereikia 
Viešpaties duotų talentų už
kasti į žemę. 

(Bųs daugiau) 

Caritas suvažiavimas Lietuvoje 
Vilnius. (LIC) - Caritas 

suvažiavime dalyvavo įvairūs 
vyriausybės atstovai. Svečių 
tarpe buvo Sąjūdžio Seimo tary
bos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Iš neformalių 
grupių suvažiavimą pasveikino 
Krikščionys demokratai, Hel
sinkio grupė ir ateitininkai. 
Taipgi dalyvavo svečiai iš 
užsienio: vysk. Bal takis , 
Katalikų moterų atstovės Apo
lonija Sereikytė ir Albina Lip-
čienė. Buvo ir svečių iš Estijos, 
Latvijos ir Ukrainos, kurie nori 
taipgi savo respublikose steigti 
Caritas sambūrius. 

Caritas tarybos pirmininkė 
Albina Pajarskaitė LIC paaiš
kino apie Caritas sambūrio įsis-
teigimą Lietuvoje bei numatytą 
veiklą. Pernai metų rugpjūčio 
26 d. aštuonių moterų inicia
tyvinė grupė pradėjo organi
zuoti Caritas grupes. Dabar 
kiekviename Lietuvos rajone 

yra bent vieną Caritas grupę. 

Plečiama Caritas veikla 
Pasak Pajarskaitės, kai ku

riuose rajonuose yra išsivysčiu
si gana plati veikla. Marijam
polės skyriuje jau veikia visos 
Caritas sekcijos. Šeimos sekci
ja rūpinasi jaunų šeimų globa, 
pradėjo ruošti jaunavedžius 
šeimos gyvenimui per paskaitė
les. Skaito paskaitas ir žmogaus 
auklėjimo sekcijoj. Auklėjimo 
temą ypatingai svarsto jaunimo 
grupėse. Marijampolėje išvysty-

Rašytojų nutarimas 
Vilnius. — Čia įvyko Lietuvos 

rašytojų suvažiavimas. Sąjun
gos valdyba, išklausiusi prane
šimų ir pasisakymų, nutarė pri
tarti tremties archyvo spausdi
nimui ir palaikyti leidyklų 
pastangas leisti lietuvių išeivių 
literatūrą. Taip pat nutarė pa
laikyti „įsigalinčią grožinės 
literatūros necenzūravimo prak
tiką ir pasiūlyti Respublikos 
vyriausybei ją įteisinti įsta
tymu". Nutarta pritarti ini
ciatyvai steigti tarptautinę ak
cinę bendrovę, leidžiančią 
knygas Lietuvos ir užsienio lie
tuvių skaitytojams. Pasiūlyta, 
kad lietuvių išeivių autoriams 
būtų mokamas honoraras kaip 
ir Respublikos rašytojams. 

tas darbas,globojant našlaičius 
ir senelius. Auklėjimo darbe 
reiškiasi Panevėžio Caritas 
grupė, kuri yra įkūrusi peda
goginę mokyklą. 

Caritas eilėse pirmauja sene
lių globa. Anot Pajarskaitės, 
narės išrūpino, kad senelių 
namuose būtų laikomos šv. 
Mišios sekmadieniais . Tose 
Mišiose dalyvauja ir jaunimas 
su giesmėmis. Tokią veiklą yra 
išvystę Utenoje bei Šiauliuose. 

Kaune ir Vilniuje susidarė 
Caritas grupės beveik prie kiek
vienos parapijos. Pajarskaitė 
teigė, kad į Caritas įsijungia 
inteligentai. 

. . -
Rūpinasi juridiniu statusu 
Cari tas rūpi įsigyti savo 

spaudos organą ir gauti juridinį 
statusą. Anot Pajarskaitės, 
Caritas žada netrukus pristatyti 
pareiškimą LTSR Ministrų 
tarybai dėl juridinio asmens 
statuso ir tur i didelių vilčių, kad 
atsakymas bus teigiamas: „Ka
dangi tiek prieš suvažiavimo 
ruošimą, t iek suvažiavimo 
metu, mes jutome iš visų žmo
nių labai didelį pritarimą. Taip 
pat jautėme ir vyriausybės pri
tarimą: nors neatvyko partijos 
sekretorius Brazauskas, bet at
s iun tė mums malonų 
sveikinimą". 

Įsigijus jur idinį statusą, 
Caritas galėtų steigti įstaigas. 
Pasak Pajarskaitės, Caritas 
norėtų s te igt i pr ivačias 
mokyklas, kooperatinius dar
želius, globos namus. 

Gorbačiovas išvalė 
Centro Komitetą 

Atleido 110 narių; 
sumažėjo kariuomenės įtaka 

Michailas Gorbačiovas su šypsena palinki Andrejui Gromykai, ilgamečiui Sovietų diplomatui, 
laimingų pensininko dienų, kai Kremliaus ideologas Vadimas Medvedevas praneša žurnalistams 
padarytus pakeitimus ir „perversmą" Sovietų Sąjungos vadovybėje... 

Senatoriai ragina 
padėti Pabaltijo kraštams 

Washingtonas. - JAV 28 
senatoriai, vadovaujami Michi-
gano valstijos senatoriaus 
Donald Riegle,Jr., išsiuntė 
laišką prezidentui George Bu-
shui, ragindami jį „įpareigoti 
Valstybės sekretorių James 
Baker III peržiūrėti Amerikos 
politiką Pabaltijo respublikų 
klausimu ir kad Amerika padė
tų Pabaltijo kraštams atgauti 
nepriklausomybę". 

Savo laiške senatoriai pa
brėžia, kad JAV jau 49 metus 
atsisako pripažinti Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos prievartinį 
įjungimą į Sovietų Sąjungą ir 
laiko jas Sovietų okupuotais 
kraštais. „Ši politika yra legali, 
moraliai teisinga ir atitinka 
mūsų pagrindiniams demokra
tiniams nusistatymams ir tarp
tautiniams įsipareigojimams", 
rašo senator ia i minėtame 
laiške. „Turint dėmesy drama
tinius paskutinių metų įvykius 
Pabaltijo valstybėse, kurių 
metu Estija, Latvija ir Lietuva 
pasisako už pilnos nepriklauso
mybės atstatymą, mes tikime, 
jog mūsų vyriausybės politika 
Pabaltijo k raš tų atžvilgiu 
privalo būti daugiau viešai 
žinoma ir labiau aktyvesnė". 

Pabal t iečiai jau žengė 
drąsų žingsnį 

Savo r a š t e senatoriai 
primena, jog Pabaltijo žmonės 

— Lenkijos Komunistų parti
jos vadas gen. Jaruzelskis po 
pasitarimų su Arafatu, išvyko į 
Londoną. Reuterio pranešimu, 
jis bandys gauti ekonominę 
paramą Lenkijai. 

— Gruzijos Komunistų parti
jos naujasis vadas Givi Gum-
baridze pranešė, kad žuvę 
gruzinai buvo nužudyti nuodin
gomis dujomis. 

— Chicagoje Richar M. Daley 
priėmė priesaiką Orchestra 
Hali būti geru 45-ju miesto 
v i r š in inku . Buvęs meras 
Eugene Savvyer dalyvavo iškil
mėse, kai teisėjas Abraham Lin-
coln Marovitz pr i sa ikdino 
naująjį merą, kuris ir jo tėvą 
visus šešis kartus buvo prisaik
dinęs. 

Sen. Donald W. Riegle,Jr., mato
mas su dukrele.iš Michigan valstijos, 
suorganizavo JAV prezidentui kitus 
27 senatorius pasirašyti raštą, kad 
dabar būtų keliami Pabaltijo nepri
klausomybės reikalai Amerikos 
užsienio politikoje ir pareikalauta iš 
Gorbačiovo atstatyti nepriklausomy
be Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 

drąsiai žengė pirmuosius 
žingsnius atsteigti savo nepri
klausomybei ir įsijungti vėl į 
demokratiškų tautų valstybes,ir 
milijonai žmonių privertė 
komunistų vyriausybes atsi
žvelgti j žmonių reikalavimus 
Senatoriai pamini, kad pa
vergtieji pabaltiečiai jau iš
sikovojo savo tautinių kalbų 
statusą, atgavo tau t ines 
vėliavas ir įteisino^ himnus, o 
Estija ir Lietuva pareiškė savo 
teisę nepriklausomai nuo 
Maskvos kontrolės tvarkyti 
savo ekonomiją ir gamtos 
turtus. 

Mūsų vyriausybės parama 
Senatoriai mano, kad mūsų 

vyriausybė privalo aktyviai 
padėti atstatyti tuose kraštuose 
demokratiją, bet ne pasyviai tik 
pasisakant žodžiu. Jie prašo 
Amerikos prezidentą, jog per
žiūrint Rytų-Vakarų santykius, 
Valstybės departamentas dary
tų pastangas, kad būtų atgauta 
tų kraštų nepriklausomybė. 
„Penkis dešimtmečius mūsų 
kraštas nesutiko su Sovietų 
Sąjunga dėl Pabaltijo valstybių. 
Pabaltijo žmonės dabar patys 
daro istoriškas pastangas per 
savo demokratinius sąjūdžius 
atstatyti nepriklausomybę tai
kingu keliu, tad ir Amerika turi 
jiems padėti. Tai yra jaudinan
tis unikumas, kuris gali būti 
pavyzdžiu ir kitiems kovojan
tiems regionams pasaulyje". 

Senatoriai savo laišką baigia, 
sakydami, jog visai pasaulio 
taikai patarnauja šis demo
kratijos sąjūdis Pabaltijo 
kraštuose,ir laukia, kad 
Valstybės sekretorius tinkamu 
laiku tai iškels ir apie tai jiems 
praneš. 

Senatoriai, kurie su mumis 
Šį raštą prezidentui pasirašė 

senatoriai Donald W. Riegle,Jr., 
Paul S. Sarbanes. J. James Ex-
on, Frank R. Lautenberg, 
Robert Dole, Dennis DeConcini, 
Robert C. Byrd., Carl Levin, 
Alfonse M. D,Amato, Paul 
Simon, Davė Durenberger, 
Christopher J. Dodd, John H. 
Chafee, Joseph I- Liebeman, 
Brock Adams, Charles E. 
Grassley, Quentin N. Burdick, 
Pete Wilson, Steve Symms. 
Alan J. Dixon. Howard M. 
Metzenbaum, Harry Reid, John 
Heinz, Dale Bumpers, Arlen 
Spector, James A. McClure. 
George J. Mitchell, Richard G. 
Lugar. Laiško nuorašas yra 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Juozui Stempužiui iš Cle-
velando, Ohio, paskirta radijo 
premija 1,000 dol. Komisiją 
sudarė Petras Petrutis, Balys 
Račkauskas ir Leonas Narbutis. 
Mecenatas yra Lietuvių Fondas. 
Premija bus įteikta Chicagoje 
gegužės 30 d. 

— Sovietų Sąjunga pradėjo 
išvežti savo kariuomenę iš 
Vengrijos. Pirmieji 5,000 
kareivių pasiruošė išvykti ir 31 
tankas buvo pakrautas ant 
traukinio platformų. Liko dar 
5,000 kareivių. Kitą mėnesį 
maždaug 40,000 kareivių išvyks 
iš Rytų Vokietijos ir Čekoslo
vakijos. 

— Meksikos mieste įvyko 
žemės drebėjimas. Tūkstančiai 
gyventojų išbėgo į gatves, žuvo 
tik vienas žmogus, bet daugiau 
nukentėjusių nėra. 

— Vak. Vokietijos 
vyriausybė ragina Amerikos 
vyriausybę pradėti pasitarimus 
su Sovietų Sąjunga nusiginkla
vimo klausimais. Washingtonas 
ir Londonas laikosi nuomonės, 
kad tokiems pasitarimams dar 
reikia geriau pasiruošti ir 
neskubėti. Vokietija nesutinka, 
kad Amerika trumpųjų distan
cijų raketas pakeistų naujomis 
labiau moderniškomis tokių pat 
distancijų raketomis. 

— Vatikanas ir Čekoslova
kijos komunistų vyriausybė, 
kaip praneša Reuteris, susitarė, 
kad bus paskirta dešimt naujų 
vyskupų, kad užpildytų vakuo
jančių vyskupijų vietas, kurios 
ilgą laiką neturėjo savo 
vyskupų. Tik dvi vyskupijos 
turėjo savo vyskupus. O ir 
Čekoslovakijos kardinolui To-
masek jau 89 metai amžiaus. 

— Jordano karalius Hus-
seinas priėmė savo ministerio 
pirmininko atsistatydinimą ir 
tuo pačiu atleido iš pareigų visą 
ministerių kabinetą. 

— Prez. G. Bushas pirma
dienį atvykęs į Chicagą pasakė 
kalbą Amerikos laikraščių lei
dėjams. Čia jis atsakė ir savo 
kritikams, kurie sako, kad pre
zidentas per daug lėtai vedąs 
valstybės reikalus, ypač užsie
nio politikoje. Jis nemanąs, kad 
per tas 100 dienų nebuvo nieko 
padary ta ' tačiau jis nenorįs 
skubėti svarbiuose valstybės 
klausimuose, jų gerai neišstu
dijavęs. 

pasiųstas Valstybės depar
tamento sekretoriui James 
Baker III. 

Lietuviai, gyveną šių sena
torių valstijose, galėtų jiems 
už tai padėkoti. 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michailas Gorbačio
vas vienu metu pakeitė 110 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto narių, kurie atsisakė 
savo turėtų vietų „savanoriš
kai". 

Reuterio žinių agentūros pra
nešimu, šį išvalymą reikia 
laikyti dideliu Gorbačiovo lai
mėjimu, nes buvo pašalinti visi 
Brežnevo stagnacijos metų likę 
vyriausybėje asmenys. Praėju
sią savaitę buvo pranešta, kad 
įvyks svarbus posėdis, bet 
nebuvo pasakyta, kas jame bus 
svarstoma. Pasibaigus vienos 
dienos posėdžiui, Kremliaus 
ideologas Vadimas Medvedevas 
pranešė spaudai, kad buvo 
pašalinti visi senieji komunis
tai, kurie daugiausia blokavo 
Gorbačiovo reformas ir atidarė 
duris greitesniems pasikei
timams Sovietų visuomenėje. 

Rimti pakeitimai 
Gorbačiovas jau kurį laiką 

buvęs nepatenkintas nuolatine 
kova su Centro komitetu, pačiu 
Politbiuru ir net Prezidiumu 
kad kasdien reikia kovoti už 
krašto reformas, kurios visur 
buvo stabdomos. Partija sutiku
si Gorbačiovui duoti dar kitą 
progą jo perestroikos programai 
įgyvendinti. „Įvyko rimti persi-
grupavimai partijoje ir visoje vi
suomenėje", pasakė Gorbačio
vas savo pastabose minėtame 
posėdyje, praneša „Tassas". 
Perestroika taip pat buvusi rei
kalinga ir asmenų pakeitime. Iš 
301 Centro komiteto narių 83 
jau buvo pensijoje, 39 jau buvo 
pasitraukę iš partijos darbų dėl 
senatvės, o jie turėjo raktines 
pozicijas. Iš viso buvo 122 Cen
tro komitete pensininkai, iš jų 
110 pasirašė raštą, kad pasi
traukia į pensiją. 24 asmenys, 
kurie neturėjo dar balsavimo 
teisės, buvo paaukštinti į pilnus 
narius; jie palaiko Gorbačiovo 
reformas. 

Mažėja kariuomenės įtaka 
Kariuomenė prarado savo 

didesnę įtaką Centro komitete, 
nes buvo atleisti 9 vyriausieji 
karininkai ir tik vienas gene
rolas paaukštintas pilnu nariu. 
Centro komitete nėra šešių 
Sovietų respublikų partijos 
vadų. Centro Komitetas iš 301 
nario buvo sumažintas į 251 
balsavimo teisę turintį narį. 
Daugiau nebėra ilgamečio 
Užsienio reikalų ministerio An
drei Gromyko ir visos eilės 
aukštųjų pareigūnų. Visi 110 
pasirašė bendrą atsistatydinimo 
raštą. Tai esąs pats realistiš-
kiausias padėties įvertinimas, 
pasakė Medvedevas. Centro 

— Aliaskoje du sovietų 
pareigūnai pasiprašė politinio 
pabėgėlio teisių, kai Sovietų 
delegacija atvyko pasirašyti 
susitarimo protokolą palengvin
ti susisiekimui tarp Aliaskos ir 
Sibiro, praneša Amerikos oficia
lūs pareigūnai. 

— Washingtone Gynybos de
partamento sekretoriaus pa
vaduotojo pareigoms nominuo
tas General Motors korporacijos 
vykdomasis viceprezidentas 
Donald J. Atwood,Jr. Jis pasi
traukė iš korporacijos virši
ninko pareigų. 

komitetas nutarė daugelį parti
jos vadų, kurie pralaimėjo 
rinkimus, nepašalinti iš jų 
turimų pozicijų. 

Iškrito ir trys kariuomenės 
šulai: buvęs kariuomenės 
jungtinio štabo viršininkas 
Nikalojus Ogarkovas, buvęs 
Varšuvos pakto viršininkas 
Viktoras Kulikovas ir buvęs 
Gynybos ministeris Sergėjus 
Sokolovas. Kai kurie pašalin
tieji turėjo ryšius su Brežnevo 
laikų byla, kaip Azerbaidžano 
Komunistų paritjos vadas G. 
Alijevas ir Armėnijos vadas K. 
Demircijan. Paaukštintas tapo 
Vokietijos ambasadorius V. 
Falin. 

Prieš potvarkius, įsakymų 
keliu 

Nežiūrint, kad Boris Jeltsinas 
buvo pašalintas iš Politbiuro, 
bet j i s neprarado Centro 
komiteto nario vietos. Medvede
vas buvo sudaręs komisiją ištirti 
Jeltsino veiklai, kuri turėjo pra
nešti savo išvadas Centro 
komitetui šiame posėdyje, bet 
čia buvo tik pasakyta, kad šiuo 
metu tai nebeaktualu. Jeltsinas 
tada pasisakė už dviejų partijų 
sistemą. Be to, jis milžiniška 
balsų persvara išrinktas į bū
simąjį Aukščiausiąjį Sovietą. 
Taip pat pavesta vietiniams 
respublikų komitetams nutarti, 
ką jie nori daryti su tais partijos 
na r ia i s , kur ie pralaimėjo 
rinkimus. 

Partijos ideologas, kuris pra
vedė spaudos konferenciją, 
pasakė jog posėdyje „Jie kalbėjo 
prieš konservatoriškas idėjas, 
prieš administracijos potvarkius 
įsakymų keliu, bet už demokra
tiją, atsinaujinimą ir ekono
mines reformas". Kaip matome, 
nieko nebuvo pasisakyta apie 
tautybių reikalus ir kai kurių 
respublikų atsiskyrimo iš są
jungos keliamus klausimus, pa
stebi New Yorko Times kores
pondentas. 

Pabaltiečiai be teisių 
Kremliaus ideologas Medve

devas- pasisakė, jog jis nesąs 
priešings prieš daugelio partijų 
diskusijas, tačiau asmeniškai jis 
esąs prieš opozicines partijas 
valdančiajai part i jai . Gor
bačiovas visai neseniai yra 
pasisakęs prieš kitų partijų 
buvimą. Septyni Sovietų 
Sąjungos respublikų partijų 
vadai, o sąjungoje yra 14 
respublikų, nėra įjungti į 
Komunistų partijos Centro 
komitetą. Į tai įeina Gruzijos, 
Armėnijos, Azerbaidžano, Uzbe
kistano. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos komunistų partijų vadai, 
kurie Sovietų Sąjungoje neturi 
sprendžiamojo balso, net ir be 
balsavimo teisių. 

KALENDORIUS 
Balandžio 27 d.: Tertulijo-

n a s . Aušrelė. Anastazas , 
Gotautas, Zita. 

Balandžio 28 d.: Valerija, 
Vitalis. Rimgailė, Vygantas, 
Prudencijus. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:43. 
Temperatūra dieną 70 L, nak

tį 52 1. 

» 



K u n . B a l y s I v a n a u s k a s — jub i l i a 
t a s 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. balandžio mėn. 27 d. 

DIEVO IR ŽMONIŲ 
TARNYBOJE 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

savo Mišias atnašavo Detroito 
lietuvių Šv. Antano parapijoje. 
Paskir tas vikaru Akrono 
lietuviškoje parapijoje, po ket
verių metų buvo perkeltas 
vikaru į Clevelando Sv. Jurgio 
parapiją, kurioje iki klebono 
kun. Barčiaus mirties buvo 
vikaru 16 metų ir 18 metų kle
bonu iki pasitraukimo į poilsį 
1980 metais. 

Jo klebonavimo laikotarpis 
Šv. Jurgio parapijoje pasižymėjo 
t ikru lietuviškos parapijos 
žydėjimu. Čia gyvavo didelė 
Vysk. Valančiaus lituanistinė 
mokykla, naudodamasi nemo
kamai visomis mokyklos pa
talpomis. Šitoje parapijoje, kaip 
Vysk. Valančiaus mokyklos 
šokių grupė, savo pirmuosius 
žingsnius pradėjo garsioji 
Aleksandros ir Liudo Sagių 
vadovaujama „Grandinėlė". Cia 
repetavo garsusis Čiurlionio an
samblis, rinkosi sportininkai. 
A.a. muzikai Ambrazas, vėliau 
Rytas Babickas sudarė puikų 
bažnytinį chorą, kurio 
pasiklausyti specialiomis pro
gomis, kaip per Bernelių Mišias 
ar Prisikėlimą, atvykdavo 
maldininkai iš įvairių vietovių. 

Parapijos aplinkos gyventojų 
sudėčiai keičiantis ir daugumai 
lietuvių išsikeliant į priemies
čius, kurį laiką parapija 
išgyveno savo egzistencijos krizę 
ir net buvo baiminamasi, kad 
jos galime netekti. Lietuvių 
pinigais pastatyti parapijos 
pastatai su klebonija, mokykla, 
sale ir bažnyčia, jau artėja į savo 
100 metų sukakt į , kurią 
tikimasi iškilmingai atšvęsti 
1995 metais. Parapijos ištikimų 
entuziastų dėka, šiuo metu 
parapija yra gerokai pagyvėjusi 
ir jos išlikimui nebegresia pavo
jus. 

Parapijos komitetas su dideliu 
entuziazmu ruošiasi paminėti 
kun. Balio Ivanausko kunigys
tės auksinį jubiliejų ir jam 
palinkėti dar daugelio sveikų ir 
laimingų metų. Jo buvimas iš
liks ilgai neužmirš tamas 
Clevelando lietuvių tarpe. 

Gegužės 7 dieną Clevelando 
Šv. Jurgio lietuviškoje parapijo
je bus iškilmingas kun. Balio 
Ivanausko 50 metų kunigystės 
jubiliejaus minėjimas. Iškilmin
gų pamaldų metu jubiliatas 
prabils į savo buvusius parapie-
čius, o parapijos taryba su da
bartiniu klebonu kun. Juozu 
Bacevičium planuoja specialų 
pagerbimą ir pietus. 

Kun. Balys Ivanauskas, gimęs 
1910 metais Pennsylvanijos 
angliakasių Igno ir Genovaitės 
Ivanauskų šeimoje, iš pat 
kūdikystės dienų mokytas 
lietuviškai, būdamas nepapras
tai puikus tenoras, jo paties žo
džiais tariant, motinos maldų 
dėka tapo kunigu. Salia mokslo 
eito Marianapolio kolegijoje, 
jaunasis Balys pusantrų metų 
mokėsi Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje, bet prasidėjus pa
sauliniam karui, buvo privers
tas grįžti į Ameriką. Dažnai su 
ašaromis akyse jis pasakodavo, 
kokį jam stiprų įspūdį paliko 
Vilkaviškio gatvėmis žygiuo
jantys, dainuojantys Lietuvos 
kareivėliai. 

Baigęs Šv. Marijos kunigų 
seminariją Clevelande, jis buvo 
įšventintas į kunigus 1939 metų 
gegužės 7 dieną ir pirmąsias 

MOSU KOLONIJOSE 
Racine, Wi. 

SUSIRINKIMAI 

Su gamtos atgimimu atgims
ta ir organizacijų veikla, nes pa
togus laikas šaukti metinius 
susirinkimus ir juose rinkti va
dovybes bei nustatyti ateities 
veiklą. Lietuviškos organiza
cijos sensta, nes per maža 
lietuviško jaunimo, kuris 
suprastų tėvų rūpesčius, todėl 
vis sunkiau sudaryti jų vadovy
bes. 

Susirinkimų ciklą pradėjo Lie
tuvių Moterų klubas, gyvai 
praktikavęs lietuviškų tradicijų 
puoselėjimą saviškių ir ameri
kiečių tarpe. Tačiau net prie ka
vutės atmosferos turėjo atidėti 
valdybos sudarymą ki tam 
susirinkimui. 

DLK Kęstučio šaulių kuopa 
savo balandžio 9 dienos susi
rinkime patvirtino beveik iš
tisai buvusią valdybą. Pirm. P. 
Petrušaitis, o kiti valdybos na
riai: L. Pliūra, Z. Lukauskas, 
VI. Vilcinas, St. Petrušaitienė ir 
J. Petkūnas. Kuopos veikla 
buvo gana santūri. Pasitenkinta 
mirusiųjų kapų puošimu, 
ligonių lankymu, talkinimu ki
toms organizacijoms. Suruoštos 
tradicinės Joninės. Aukų iš
dalinta 820 dol. Šiais metais vėl 
paskirta po 100 dol. Kariui, 
Vasario 16 gimnazijai ir Liet. 

Teisėms ginti k-tui, 50 dol. Al
tai, 30 dol. Lituanus ir 25 dol. 
sav. -kūrėjo Antano Verbos pa
minklui. 

Susirinkimui pirmininkavo 
V. Kažemėkaitis, sekretoriavo 
Ed. Šilingas. Susirinkimas pra
dėtas mirusiųjų šaulių pa
gerbimu, baigtas Lietuvos him
nu. Po to buvo vakaronė su 
užkandžiais ir vaizdajuostės 
apie įvykius Lietuvoje demonst
ravimu. 

Balandžio 16 d. Wisconsino 
LB apylinkė turėjo savo metinį 
susirinkimą, kurį atidarė apyl. 
vald. pirm. Vyt. Janušonis. 
Susirinkimo pirmininku 
pakviestas Tadas Bauža, sekre
torium Zen. Lukauskas. Pla
tesnį pranešimą apie veiklą pa
darė pirmininkas. Madisono 
miestas suporuotas su Vilniumi, 
nes, kai nauji vėjai papūtė Lie
tuvoje, pasidarė gana sunku 
tam suporavimui priešintis. 

Siųstos gėlės sergantiems. Dėl 
labai karštų orų nesuruošta tra
dicinė gegužinė. 

Po ilgesnių atsisakinėjimų į 
valdybą dvejų metų terminui iš
rinkti: Vincas Bagdonas ir 
Elzbieta Verikas. Susirinkimas 
baigtas Lietuvos himnu. Po 
susirinkimo dalyviai sėdo prie 
užkandžių, per kuriuos porą 
valandų pabendravo, padisku
tavo įvykius Lietuvoje ir aptarė 
ateities veiklos planus. 

Jurgis Milas 

Detroito „Audinio" šokėjos scenoje. 

VYČIŲ VEIKLA 

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Gegužės 19-21 dienomis 
Southfield, MI, įvyks Lietuvos 
Vyčių Vidurio centro apygardos 
susirinkimas. Southfield (Det
roito priemiestis) C-79 kuopa 
rengia seimą ir ritulių (bowling) 
turnyrą, kuriame dalyvaus 
delegatai ir svečiai iš Cle
velando, DuBois, PA, Saginaw, 
MI, Dayton, OH, Detroit, MI, 
Pittsburg, PA, ir Chicago, IL. 
Seimo įvykių pirmininkas bus 
C-79 vicepirm. Richardas Danie-
lak. 

Penktadienį, gegužės 19 d., 8 
vai. vak. Hampton Inn, South
field, bus delegatų ir svečių 
susipažinimas ir registracija. 

Šeštadienį, gegužės 20 d., 8:30 
vai. ryto viešbučio salėj bus 
užkandžiai, po kurių įvyks susi
rinkimas. Tarp kitų reikalų bus 
skiriami delegatai visuotiniam 
Vyčių 76-tam seimui, kuris 
įvyks Chicagoj rugpjūčio 3-6 d. 

2 vai. p.p. Vyčiai rinksis 
ritulių (bovvling) turnyrui Plum 
Hollovv salėj, 21900 W. 9 Mile 
Rd., Southfield, MI. 

Vakare po ritulių turnyro bus 
vakarienė, liaudies dainos ir šo
kiai, kurioms vadovaus senjorų 
vaišintojų grupė Dievo Apvaiz
dos parapijos kultūros salėj. 

Sekmadienį, ,gegužės 21 d., 
10:30 vai. ryto Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioj bus pamal
dos. Po Mišių 12 vai. rinksis į 
parapijos ^Kultūros centrą 
banketui. Čia ritulių turnyre 
pasižymėjusiems bus įteiktos 
premijos. 

Pernai didįjį trofėjų laimėjo 
Detroito 102-ra kuopa. 

Informacijoms kreiptis į Ri-
chard Danielak, 442 Arthur 
Ave., Plymouth, Michigan 
48170. Tel. 313-455-8614. 

Vincas Gražulis 

PAGERBTAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS 

Balandžio 14 d. Detroite, Hali 
of Fame, buvo pagerbtas prof. 
dr. Vainutis Vaitkevičius. 
Pagerbimo iškilmes suruošė 
The International Institute. 
Dalyvavo įvairių tau tybių 
atstovai, mokslininkai, profeso
riai, daktarai ir kiti. Dalyvavo 
ir graži lietuvių grupė. Progra
moje sėkmingai pasirodė „Audi
nio" tautinių šokių šokėjai, 
vadovaujant Astai Puškoriūtei. 

linis moterų vienetas, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio 
gegužės 7 d. atliks meninę 
programą motinos dienos minė
jime Rodney mieste, Kanadoje. 

PAMINĖTA 100 METŲ 
SUKAKTIS 

Balandžio 8 d. „Lietuvių 
Melodijos" paminėjo režisierės 
ir aktorės Zuzanos Arlauskai-
tės-Mikšienės 100-jį gimtadienį. 
Programą paruošė ir pravedė 
Stasys Garliauskas. 

Dr. Vainučio Vaitkevičiaus page rb ime . I š k.: E d v a r d a s M i l k a u s k a s , prof. dr. 
Just inas Pikūnas, prof. dr. V a i n u t i s Va i tkev ič ius , Leonas P e t r o n i s ir L.Š.S.T. 
pirm. Mykolas Abar ius . 

Dr. V. Vaitkevičius amerikie
čių mokslininkų tarpe yra pa
garsėjęs kaip žymus vėžio ligų 
specialistas. Jo mokslinis įnašas 
žmonijos gerbūviui, kovoje su 
vėžio ligomis, yra labai aukštai 
vertinamas, todėl už jo moksli
nį darbą ir pasiektus laimėji
mus šis institutas suruošė jam 
pagerbimą įteikdami jam atitin
kamą žymenį. _, _ _ 

VYKSTA Į KANADĄ 

Šv. Antano parapijos voką-

J. KAČINSKO VEIKALAS 
PABALTIJO KONCERTE 

Šiemet įvykusiam Pabaltijo 
koncerte programa buvo skirta 
orkestrui ir solistams. Vie
nuolikos žmonių kamerinis or
kestras, sudarytas prieš eilę 
metų esto a.a. Tonu Kalam, 
dabar yra vedamas jo sūnaus 
Endel Kalam. Balandžio 16 
dieną 3 vai. p.p. First and Se-
cond Church of Boston atliko 
įdomią programą. Jaunas diri
gentas Endel Kalam parodė 
savo discipliną orkestrą vesda
mas. 

Programoje pirmiausia buvo 
at l iekama „Penki Etiudai 
styginiam orkestrui", kompo
zitoriaus Jeronimo Kačinsko 
naujai parašytas veikalas ir 
atliekamas pirmą kartą Bosto
ne. Kompozitorius Kačinskas 
amžiui bėgant didėja kaip kū
rėjas, jo veikaluose atsiranda vis 
daugiau lietuviško folkloro ele
mentų, kas jo kūrybą priartina 
prie mūsų širdžių. Jo veikalas 
pradėtas gražiu piano lygiai 
skambančiu instrumentu augo 
gražia linija iki forte ir vėl 
nusileido. Ypač graži buvo 
modernioji harmonija diso
nansu, kurie tain (njdriai buvo 

sudėti, kad darė įspūdį meniš
kos mozaikos, sudėtos iš ne
didelių gabalėlių folklorinių 
elementų. Buvo jaučiamas gi
lumas emocijų, susižavėjimas. 
Girdėjai kaimo šokį, apipintą 
savotiška menine atmosfera, ir 
žinojai, kad tai ne kaimo šokis, 
bet išlavinto kūrėjo darbas. 
Veikalas įdomus, kad nesinorėjo 
praleisti nei vieno takto, nei 
vienos spalvos. Spalvų susilie
jimas darė šį veikalą t ikru 
abstarktu, prasmingu ir 
didingu. 

„Penki Etiudai" tai t ikras 
deimančiukas mūsų negausioje 
instrumentinėje kūryboje. Prog
rama buvo taip sukonstruota, 
kad joje tilpo Pabaltijo trijų 
valstybių kompozitoriai. Buvo 
atlikta Aria styginiam orkes
trui latvio kompozitoriaus Janis 
Medinš (1890-1966). Veikalas 
romantinis, saldžių melodijų, 
širdį griebiančių. 

Epp-Karike J. Sonin, sopra
nas, atliko keturias dainas kom
pozitoriaus Kaljo Raid kūrinius: 
„Aleliuja, Piemenėlį, Paukštį 
nelaisvėje, Arise. Moderniai 
parašyti veikalėliai, kuriuos 
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K. DONELAIČIO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Gegužės 7 d. 12:30 v.r. Šv. An
tano parapijos salėje Kristijono 
Donelaičio 275 metų gimta
dienio sukakties proga moky
toja Jūratė Pečiūrienė skaitys 
paskaitą. Įėjimas laisvas. Visi 
kviečiami ir laukiami. Kviečia 
Detroito žurnalistai. 

DR. VIJA Y BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, CMcago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

PARAPIEČIO MIRTIS 

Balandžio 2 d. miesto ligo
ninėje mirė advokatas Aleksas 
Kundrotas, sulaukęs 84 metus. 
A. Kundrotas gimė, augo ir 
mokėsi Amerikoje. Balandžio 7 
d. Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje už jo sielą šv. Mišias 
koncelebravo: velionio brolis 
kun. Mykolas Kundrotas, Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas, buvęs Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Walter Stanevičius ir 5 kunigai 
svečiai. 

Po Mišių nulydėtas ir palai
dotas Švento Kapo kapinėse. 

gerai išlavintas daininkės bal
sas gražiai vingiavo moderniš
kus pasažus, bet balsas buvo per 
silpnas atlaikyti orkestro gro
jimą. Orkestrui būnant savo 
vietoje, išgirdome dar vieną 
solistę — tai arfa. Parašytą 
Heino Eller (1887-1866) „Ele
gija Arfai ir styginiam orkes
trui". Veikalas nedidelis, arfistė 
buvo labai gera ir įspūdis buvo 
e s t e t i š k a s ir malonus. 
O r k e s t r a s t i k r a i geras ir 
meniškai skambėjo. Arfistė 
buvo Michele Pinet turinti gerą 
techniką ir meninį pajautimą to 
senovinio instrumento. 

Taip pat buvo koncertas 
va rgonams ir orkest rui , 
p a r a š y t a s kompozitoriaus 
Jekabs Medins (1885-1971). 
Vargonais grojo Ingrid Gutberg. 
Veika las a r t i m a s vokiečių 
muz ika i , p a r e m t a s latvių 
liaudies motyvais, buvo gražus 
ir malonus klausytis. Vargonų 
tonai susiliedavo su orkestro 
akompanimentu arba skambėjo 
kaip savotiškas orkestras. 

Koncertas buvo įdomus. Su
t r a u k ė daug klausytojų iš 
lietuvių ir iš broliškų tautų 
tarpo. 

Elena Vasyliūnienė 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Puleskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

PARAMA „DRAUGUI" 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopa 
„Draugui" paremti prisiuntė 
jam skirtus 25 dolerius. Kuopa 
patenkinta jų veiklos kores
pondencijomis „Draugo" dien
raštyje. 

A. Grinius 

DR. U N A S A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Susitarimui: trec., ketv., šešt. 

436-5566 

Keb. tel. LU 5-0346; Rez. PR 9-5633 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Keb. tel. 471-3300; rez. 442-6297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 6. Kedzle Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmts išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Puleskl Road. Tel. 585-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr, ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S. 79th Ave , Hickory Hills, IL. 
Tel. 596-6101 

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

5822 8. Wolf Rd. 
Kęstom Springs, IL 

246-4000 
Valandos pagal susitarimą 

•Tel. kabineto Ir buto: OLymptc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
šskyrus treč. Šest 12 iki 4 vai. popiet 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, CMcago, M. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, M. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave., SuHe 324 k 
5635 S. Puleskl Rd., Chicago, IL 

Tel. 865-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81at Street 

Kabineto tel. RC 7-1166; 
RezM. 368-4611 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0689 
Vai., pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 
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Politinis pasiruošimas 

TIKROVĖS 
PAŽINIMAS 

Apie politiką ka lba valstybių 
valdovai, kalba ir paprast i žmo
nės, kurie tuos valdovus renka. 
Vienaip politinius ėjimus su
pran ta senos ir su tradicijomis 
Europos valstybės, nors ir ten 
y r a daug skirtingų kelių į aukš
čiausius valstybinius tikslus. 
Kitaip tą pačią politiką supran
t a ir vykdo naujosios iš emig
rantų ir nukariautojų susidariu
sios Amerikos valstybės, netu-

nėra — kiekviena t au t a tur i 
nusikaltėlių, kriminalistų, val
džios t r o k š t a n č i ų , va ldž ia 
nepatenkintųjų. Juo labiau 
šiuo metu, kai ekonominis gyve
nimas neina taip gerai, kad 
patenkintų visus žmones. Tai ir 
panaudojama suirutėms ir per
ve r smams , k u r i u o s k u r s t o 
komunizmui parsidavę arba jo 
nepažįstą. Ypač tokią padėtį 
matome Pietų ir Centro Ameri-

rinčios vienodo taut inio pagrin- koje. Europa kenčia nuo įvairių 
do. Dar ki ta ip tuos ėjimus 
supranta Afrikos valstybės, il
gai buvusios Europos kolonijos. 
Taip pat skirtingai kalba Azijos 
tautos ir valstybių vadovai, 

avantiūristų, kurie nori tik pa
kenkti valdantiems, jokio valdy
mo plano nepateikdami. Taip 
yra Italijoje, taip yra Vakarų 
Vokietijoje. J ie ir priverčia poli-

kurie turi savo tikėjimą, savo is- tikus labiau laikyti valstybės 
torinę praeitį ir savas tradicijas, 
nors jų daugelis buvo europiečių 
valdose ir ekonomiškai išnau
dojamos. 

Dar labiau skiriasi politikos 
panaudojimas tuose kraštuose, 
kuriuose nuo senovės nebuvo 
demokratijos žymių ir kurios 

vairą, kaip galvoti apie tautos 
ateitį. 

Apie šias politikos ištakas 
tur ime mes pamąstyti , ka i 
svarstome savus politinius rei
kalus. Taip pat turime galvoti, 
kad mes šioje srityje galime t ik 
t eo r i ška i s v a r s t y t i , duo t i 

dabar jau daugelį metų yra vai- pasiūlymus, nusibrėžti gaires ir 
domos ideologinės partijos, pri- jas perkelti į savo pavergtą tėvy

nę, bet negalime nei patys jų 
vykdyti, nei iš savo artimųjų to 
reikalauti. 

metančios savo pažiūras, savo 
e k o n o m i n e s i š v a d a s ir 
priemones bei savo auklėjimą 
visiems žmonėms. 

Rusijoje carų valdymo metais 
nebuvo demokratijos ir laisvės. 
Visa valstybė buvo lyg valdovo tarnaut i t a i tautai , kuri vals-
ir jo įgaliotų valdžios atstovų tybę sudaro. Istoriją kuria tau-

Valstybė yra mašina, tur int i 

n u o s a v y b ė . Po pe rve r smo 
komunistai sekė valdymo atž
vilgiu carų politiką prieš savuo
sius ir ka imynines tautas. Ru
siškas šovinizmas tik dar labiau 

prievart iniu plė t imu, suiru
tėmis svetimuose kraštuose. 

. Visa ta i buvo daroma darbi
ninkų vardu, nors darbininkas 
neturi balso ir yra nuolat 
skriaudžiamas. Komunizmas 
laisvės niekam nepripažįsta, 
išskyrus tik valdančiąją partiją. 

Jais pasekė Afrikos naujų 
valstybių dauguma, nes ten ga
linčių valdyti nebuvo daug, dar 
mažiau galinčių t ikrai ir sąmo
ningai atiduoti savo balsus rin
kimuose. Afrikos žmonių tik 
mažuma dar ir dabar temoka 
skaityti. Diktatūros yra tokios 
pat žiaurios, ka ip ir komunistų, 
nors jų valdžios dar neturi taip 
išlavinto saugumo ir išnau
dojančių partiją. 

Tikroji politika yra rūpestis 
visa savo tau ta ir tautiniais rei
kalais. Ispanų sociologas J. Or
tega y Gasset politiką aptaria 
ka ip a i škų supra t imą , ką 
reikia padaryti tautai iš valsty
binio, taško. J i s nori pasakyti, 
kad ne t a u t a ir ne tautos 
žmonės turi t a rnau t i valstybei. 
Valstybė t u r i padėti tauta i 
šviestis, susidaryti ekonomines 
są lygas , p a g e r i n t i savo 
gyvenimo aplinkybes, užtikrinti 
jaunajai ka r ta i geresnę ateitį, 
duoti žmonėms pajusti tikrosios 
laisvės palaimą. 

Ar ras tume bent vienoje vals
tybėje t ikrai vykdomus šiuos 
dalykus išrinktosios valdžios 
savo tautai , kad ji geriau gy
ventų. Reliatyviai galėtume at
sakyti teigiamai. Bet ne visur ir 
ne visuomet gali net valdžios 
paleisti laisvės vadžias, kad ja 
galėtų pasinaudot i ir blogi 
žmonės, ir pikti kriminalistai, ir 
norį valdžią be žmonių valios 
paimti į savo rankas. 

Idealiai t a i p turėtų būti. 
Valdžios turėtų tik tarnauti tau
tos gerovei ir jos geresnės atei
ties sukūrimui . Tikrovėje taip 

Rūta Virkutyte pristato kalbėtojus. Iš kairės: Frank J. GafTney. Jr.. Ojars Kalnins ir Rein E. 
Vosnari. Nuotr. Rasos S. Miliauskaitės 
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Lietuva — Šiandien ir Rytoj 
J U O Z A S B . LAUČKA 

tos, bet ne valstybės. Kai mūsų 
jaunimas a r vyresnieji svarsto 
politinius ėjimus, dabarties pa
vergtos tautos įvykius, jų lais
vės ir nepriklausomybės troš-

reiškėsi komunizmo ideologijos kimus, tur ime pažiūrėti tikro
viškai, kaip šiuo metu vykdoma 
vienokia ar kitokia politika 
pasaulyje. Ne t ik mūsų pa
vergtų tautų, bet ir viena kitos 
tų valstybių, kurios laisvai gali 
susis iekt i , kurios tur i eko
nominių, kultūrinių, gamybinių 
ir prekybinių ryšių atžvilgiu. 
Šiuo atžvilgiu turėtume spręsti, 
kad valstybė žiūri savo tautos 
gėrio, naudos, būtinu gyvenimo 
ir pragyvenimo sąlygų. Bet iš 
t ik rų jų juo va l s tybė gali 
daugiau savo gamybos pasiūlyti 
svetimiesiems, juo daugiau iš 
svetimųjų gauna reikalingų 
žaliavų, juo tie santykiai yra 
geresni ir juo pati valdžia labiau 
stiprinasi savo namuose. 

Tai ir padaro, kad politiniai 
ėjimai kiekvienoje valstybėje 
y r a skirtingi. Jie panašūs, kai 
reikia užsitikrinti savo prekėms 
ar gamybai rinką, bet jie pasi
keičia, ka i ta r inka didesnei 
valstybei duoda permažai nau
dos. Čia mažosios valstybės ir 
kenčia nuo didžiųjų sauvalės, 
nuo didžiųjų užmiršimo ir tik 
paviršutinio pripažinimo. Šiuo 
metu ir mes didžiuojamės vadi
nama ..nepripažinimo" politika, 
kurios negalima peikti. Tai 
šiaudas, kurio skęstantis grie
biasi. Tik juo pasitikėti būtų per 
daug lengva ir net niekinga. Tai 
būtų t ik savęs apgaudinėjimas, 
kai reikia ir patiems veikti 
mažųjų tautų, ypač pavergtųjų, 
tautų laisvės kryptimi. 

Mažosios tautos, kurios dabar 
jau neturi net savos valdžios, ne
gali pasitikėti t ik svetimuiu na-

galba. Jos turi organizuotis kar- _ 
tu . padėti kitoms bruzdėti, kad 
didesnis skaičius šauktųsi pa
galbos, kai jos reikia, kalbėtų už 
negalinčius kalbėti , kai jie 
kalbėti prašo. Ypač būt ina 
dabar , kai Rytuose t anka i 
traiško laisvės ištroškusius, kai 
tie patys tankai ir girti karei
viai graso ir tiems, kurie dėl 
laisvės kovoja. 

P .S . 

JAV L ie tuv ių J a u n i m o 
sąjungos t r eč ias i s po l i t in i s 
seminaras Washingtone. prasi
dėjęs balandžio 14 d. Amerikos 
Atstovų rūmuose, baigėsi sek
m a d i e n i , b a l a n d ž i o 16 d.. 
Lietuvos pasiuntinybėje. Semi
naro trijų dienų baigmė buvo 
re ikšminga . I š k l a u s y t a šv. 
Mišių, kurias at laikė ir reli
ginio, t au t in io t u r i n i o žodį 
pasakė kun. dr. Tomas Žiūrai
tis. Jaunimą sveikino Lietuvos 
diplomatinės tarnybos vadovas 
dr. Stasys Bačkis, o garbės 
svečiai, neseniai buvę sąžinės 
kaliniai Balys Gajauskas ir dr. 
Algis Statkevičius pasidalino 
savo mintimis apie pastarųjų 
įvykių Lietuvoje re ikšmę. 

Į seminarą suskrido, suva
žiavo per 80 aktyvių J a u n i m o 
sąjungos nar ių iš . Cjhicagos, 
Detroito, Clevelando. Bostono, 
New Yorko, Rochesterio. Phila-
delphijos, Syracuse, Toronto. 
Stipriai pasirodė sostinės i r 
apylinkės j a u n i m o veikėjai . 
Visus juos sukvietė J a u n i m o 
sąjungos vadovybė su pirm. 
Darium Sužiedėliu priešakyje, o 
visą seminaro ruošą ir prave-
dimą sutvarkė Washingtono 
skyriaus nariai su savo pirmi
ninke stud. Rūta Virkutyte. Gal 
įdomus sutapimas: Sužiedėlis ir 
Virkutyte šių metų gegužės 
mėnesį Katal ikų univers i te te 
baigia aukštuosius pol i t inius 
mokslus. Seminaro svars tybos 
te lktos ap l ink vieną t emą: 
Lietuva šiandien ir rytoj. 

Seminaro centrine . .būs t ine" 
pasir inktas Holiday Inn vieš
b u t i s , m i e s t o c e n t r e , a r t i 
Baltųjų rūmų. Valstybės depar
tamento, Kongreso ir Lietuvos 
pas iunt inybės . J i s p r a d ė t a s 
Kongreso Rayburno p a s t a t o 

vienoje posėdžių salėje, kurią 
m i e l a i p a r ū p i n o sąjungos 
vadovybei pažįstami kongres-
manai . Jį a t ida rė stud. D. Su
žiedėlis, o pirmosioms svars-
tyboms vadovavo Ginta Palu
binskai tė , Jungt inio Amerikos 
bal tų komiteto reikalų vedėja. 
Pagrindiniai pranešėjai buvo 
Amerikos ukrainiečių, latvių ir 
e s tų v e i k ė j a i : K a t h e r i n e 
Chumachenko (buvusi Valsty
bės d e p a r t a m e n t o žmogaus 
teisių ir humani tar in ių reikalų 
pareigūnė), Mart ins Zvaners 
(latvių sąjungos atstovas) ir 
Michael Tarm (Estų tautinės 
tarybos narys). Jie dėstė savo 
nuomones apie ^pastaruosius 
įvykius Ukrainoje. Latvijoje ir 
Estijoje. Jų pranešimuose ir at
sakymuose į paklausimus išryš
kėjo Paba l t i jo valstybių ir 
Ukrainos teritorijose taut inės 
veiklos kryptys, skir tumai ir 
panašumai . 

Asta Banionytė. J A V Lietu
vių bendruomenes tarybos narė. 
Amerikos Baltų laisvės lygos 
atstovė sostinėje, buvusi Kon
greso tarnautoja , pasidalino 
savo patir t imi, kaip tiksliausiai 
ir veiksmingiausiai ginti Lietu
vos laisvės bylą Kongrese, svar-
biose šalies įstaigose. 

Balandžio 14 d. popiet semi 
naro dalyviai persikėlė į Vals
tybės depar tamentą . Pokalbio 
tema buvo: Dabart inia i įvykiai 
Lietuvoje ir jų poveikis į JAV ir 
Sovietų Sąjungos santykius. 
Pokalbiui vadovavo užsienio 
tarnybos pareigūnas Algis Avi
žienis, netrukus išvyksiąs į Var 
šuva naujoms pareigoms Amen 
kos ambasadoje Valstybės de
par tamento pareigūnai Paul 

Gobei, specialus a s i s t en ta s 
Sovietų tautybių reikalams, ir 
Ints Silins. Sovietų Sąjungos 
skyriaus dvišalių santykių vice
direktorius, pasidalino su semi
naro dalyviais j au ž inoma 
informacija apie padėtį Lie
tuvoje. Jų nuomone, naujieji 
įvykiai rutuliojasi viltingai, jie 
nešą laisvėjimą. Atsakant į 
paklausimus pabrėž ta , kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
nepripažinimas Sov. Sąjungos 
įvykdytos Pabaltijo valstybių 
aneksi jos t ebega l io ja . Sis 
nusistatymas nėra pakeistas. 
Prezidentas Bushas tęsia savo 
kelių pirmtakų vykdytą politiką 
tuo atžvilgiu. Dar kalbėjo Linas 
Kojelis. Valstybės sekretoriaus 
asistento pabėgėlių reikalams 
pavaduotojas. J i s pakartojo ska
tinimą domėtis valdine tarnyba, 
ypač užsienio politikos srityje. 

Iš Valstybės departamento 
seminaro dalyviai užsuko į 
Lietuvių informacijos centro 
įstaigą, netoli Baltųjų rūmų. Jos 
vedėjas Viktoras Nakas supa
žindino su centro veikla, su in
formacijos priėmimo ir per
davimo technika. 

Balandžio 15 d. seminaro 
dalyvių ska ič ius padidėjo. 
Atsi lankė ir kiek vyresnio 
amžiaus svečių-stebėtojų. Pir
masis pokalbis vystytas pa
trauklia tema: Lietuva kryž
kelėje — koks bus rytojus? 
Pagrindiniai pranešėjai buvo 
Viktoras Nakas, Darius Sužie
dėlis ir New Yorko Lietuvių 
bendruomenės valdybos narys 
Rimvydas Glinskis, t ik prieš 
porą metų atvykęs iš Lietuvos. 

Viktoras Nakas santraukinio 
pranešimo rėmuose apžvelgė 
1988 metų įvykių raidą Lietuvo
je, pabrėždamas įsiliepsnojusio 

tautinio a tgimimo apraiškas, 
a p g l ė b u s i a s visą k raš t ą . 
Sužiedėlis, pernai kelis mėne
sius studijavęs Vilniaus uni
v e r s i t e t e , p a s i d a l i n o savo 
įspūdžiais. J i s pasisakė už ar
t imus s an tyk ius ir bendra
darbiavimą P"l Lietuvos jau
nimu, visada suprantant , kad 
išeivijos, k a i p ir Lietuvos, 
didysis siekis buvo ir yra visiška 
Lietuvos nepriklausomybė. Šiuo 
klausimu negali būti kompro
misų. Neužmirština, kad Lietu
vos nepriklausomybės ir laisvės 
siekimo liudytojas ir simbolis 
užsienyje, sakė Sužiedėlis, yra 
Lie tuvos p a s i u n t i n y b ė Wa-
shingtone, Lietuvos diplomatinė 
tarnyba. 

Rimvydas Glinskis nurodė, 
kad jėgos priemonėmis lietuvių 
t au ta negali pasiekti savo di
džiojo tikslo-nepriklausomybės. 
Ji tur i dvasinį pajėgumą. Pir
mauja tautos ryžtas, daug reikš
mės gyvenime turi kūrybinės 
sąjungos. Nemažai keblumų 
s u d a r a n t i t a u t a i sve t ima 
„ J e d i n s t v o s " organizaci ja , 
tačiau Sąjūdis skatina gerus 
san tykius su visų tautybių 
gyventojais Lietuvoje. Priminė, 
kad Sąjūdis palaiko ryšius su 
Lenkijos Solidarumo vadovu 
Walensa . S tengiamasi , kad 
Lietuvos reikalai būtų geriau 
žinomi užsienyje. 

Klaus imas „koks bus ryto
jus?'" liko neatsakytas.. . Glin
skio nuomone, Lietuvoje labiau 
negu išeivijoje tikima galimybe 
pasiekti didžiuosius tautos tiks
lus. 

Š iam pokalb iu i vadovavo 
Rasa Avižienienė, Washingtono 
skyriaus narė . 

Su dideliu dėmesiu išklau
sytas Valdo Adamkaus. JAV 
gamtosaugos D'džiųjų ežerų 
srities vadovo, pranešimas apie 
Lietuvos ekologines problema^. 
Ką tik grįžęs iš lankymosi 
Lietuvoje, inž. Adamkus atvirai 
n u š v i e t ė L ie tuvos g a m t o s 
tragišką padėtį dėl nekontro
liuojamos taršos, kuri daro di
džiulius nuostolius ir pavojus ne 
t ik žemėje, bet ir atmosferoje. 
Lietuvos gamtosauga esant i 
n e i š s k i r i a m a iš Sovie tų 
Sąjungos ekologinių problemų, 
kurioms išspręsti bent tuo tar
pu nededama pirmaeilių pa
stangų. Jeigu gamtos taršai ap
valdyti ir likviduoti nebus grie
biamasi būtinų technologinių 
priemonių greitai, po kelerių 
metų gal ima susilaukti t ra 
giškų pasekmių. Jonavos avari
ja. Lietuvoje vadinama mažuo
ju Černobyliu, esanti ryškus 
įspėjimas visiems. Tačiau ekolo
ginių problemų sprendimas pri
klauso nuo centrinių ministeri-
jų-žynvbų Maskvoje, taigi ne 

Vilniuje. Lietuvoje netrūksta 
pastangų susidoroti su gamto
saugos vargais, bet tam nesą 
būt inų sąlygų. Panaši padėtis 
esan t i Latvijoje ir Estijoje. 
Žaliųjų judėjimas atkreipė dė
mesį į panašias problemas ir 
kitur. Lietuvos „žalieji" esą tarp 
pačių pirmutinių, pajudinusių 
gamtos taršos problemas pla
čiausiu mastu, sakė inž. Adam
kus . 

Adamkaus pranšimas susilau
kė daug paklausimų. Deja, laiko 
r i bo tumas turėjo pirmumą. 
Seminaro dalyvių vardu R. 
Virkutyte pasveikino Adamkų 
su Vilniaus universiteto jam 
šiomis dienomis suteiktu garbės 
dak ta ra tu . 

Popiečio pirmutinis pokalbis 
sutelktas aplink ekonominius 
ryšius su Pabaltijo respubli
komis. Savo nuomones dėstė 
Amerikos latvių sąjungos visuo
meninių reikalų direktorius 
Ojars Kalninš. Saugumo poli
t i k o s c e n t r o į s t e igė jas ir 
direktorius, buvęs Gynybos sek
re to r i aus as i s ten tas ginklų 
kontrolės ir branduolinės prog
ramos re ika lams Frank J. 
Gaffney.Jr.. ir Rein E. Vosari 
(estas), vienos privatinės ins
titucijos (AMEST1 pirmininkas. 
Pranešėjai nurodė, kad ekono
minio bendradarbiavimo gali
mybių atsirastų, jei Pabaltijo 
respublikos būtų ekonominiai 
savarankiškos. F.J. Gaffney 
reiškė didelių abejonių dėl 
Amerikos laikysenos: esą per 
mažai s u v o k i a m i Sovietų 
Sąjungos re formų t ik r ie j i 
siekiai. Reikia didesnio atsar
gumo ir artimesnių pasitarimų 
su sąjungininkais Europoje, kad 
nenukentėtų NATO prasmingu
mas. Šiam pokalbiui vadovavo 
Rūta Virkutyte. 

Po trumpos pertraukos pra
dėtas oficialus JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos suvažiavimas. 
Pirm. Sužiedėlis pranešė apie 
pasiruošimus vasaros ir rudens 
veiklai. Metinis suvažiavimas 
įvyk? rugsėjo mėnesį. Laukia
ma Vilniaus studentų ansamb
lio atvykimo, datos dar nepa
tikslintos. 

Svarbiausias dabartinio suva
žiavimo tikslas buvo naujų įsta
tų svarstymas ir priėmimas. 
Juos referavo teisininkai Rita 
Gylytė ir Tadas Klimas, abu iš 
New Yorko. įs tatų projektas 
buvo iš anksto visiems daly
viams išdalintas, todėl posėdyje 
j is i š t i sa i i r n e s k a i t y t a s . 
Pak laus imams ir paaiškini
mams pasibaigus, naujieji įsta
tai p r i i m t i žymia balsų 
dauguma. J ie pakeičia 1973 
metais pri imtus įstatus. Svar
biausi pakeitimai — atsisakyta 

(Nukelta į 4 psl.) 

Dorovingiausias žmogus yra 
tas, kuris siekia tobulybės; lai
mingiausias gi tas, kurs pastebi, 
kad tikrai daro pažangą tobu
lybėje. Sokratas 

Reikia viso gyvenimo, kad 
i šmok tume i gyven t i ; be t 
keisčiausia, kad reikia viso 
gyvenimo, kad pasiruoštumei ir 
numirti . Seneca 

TREMTIES KELIU 
A N T O S E M A K A R A I T Ė 

Pašalus plytų dirbti nebegal ima. Likome be dar
bo. Mums pasakė pat iems ieškotis darbo. Kelis vyrus 
paėmė dirbti į Aikiną. Nuėjome į Arabačiaus veltinių 
gamyklą. Bet nepriėmė — j iems užteko savų darbi
ninkų. Visi grįžome 15 km į Vominą. O nedirbam — 
duonos nėra. 

Tada Regina Trijonienė, mokėjusi rusų kalbą, ėjo 
už 30 km į Zešartą, ku r iš baržos iškėlė pirmąją lietuvių 
grupę, ieškoti darbo. Pažadėjo priimti. Sutarėme keltis 
į Zašartą. Gavome arklį, susikrovėm daiktel ius <o j ų 
vis mažėjo, maišai lengvėjo) ir pėsčios išėjom paskui 
vežimą. 

Tokiu būdu Žešarte susidarė nemaža lietuvių trem
tinių grupė. Vyrai daugiausia dirbo Gujagos miškuose, 
bet kartais pareidavo ir į Žešartą pas žmonas ir vaikus. 

Steigėsi Žešarte įmonė, kuriai turėjo panaudoti se
niai uždarytą cerkvę. O cerkvė buvo labai didelė, gra
ži, balta kaip sniegas, ka ip gulbė. Ji stovėjo ant kal
no, ant upės kran to — tai buvo visos gyvenvietės pa
puošalas. Cerkvė buvo dviejų aukštų: vasarą pamaldos 
vykdavusios pirmame aukšte , o žiemą — antrame. Lie
pė mums išnešti ikonas, viską draskyti . Lietuviai 
atsisakė, nėjo naikint i cerkvės, — nekilo rankos. Tada 
cerkvę plėšti liepė atvežt iems iš Vilniaus rabinų mo
kyklos auklė t in iams, kaip mes juos vadinome - rabi-
nukams. J iems ta i lengvas darbas. Nukabina, nu
drasko ikonas ir kieme sukrovę degina: ir šilta, ir 
nesunku. O čia šalčiausia žiema. Rabinukai nieko 
neturėjo — jokio maisto, drabužių. Juos iš mokyklos 

kaip stovi ištrėmė. Neturėjo nė ką mainyti su komiais. 
Patys plonai apsirengę, nuplyšę. Vis vyniojosi kokiais 
nors skudurais galvas, kaklus, kojas. Nevalgę, sušalę 
ėmė kristi kaip uodai. Pirmąją žiemą numirė dešimt 
rabinukų. Liko t ik du, baisiai suvargę, visiškai jaunu
čiai. Vėliau j ie pradėjo gauti siuntinius (gal per 
Raudonąjį Kryžių): megztinių, kepurių. Bet patys 
nenešiojo, viską nešė į kaimą, mainė į bulves, miltus. 
Neišgelbėjo jų t ie siuntinėliai — mirė badu. Tačiau ne 
jie vieni: visi — lenkai, lietuviai, vokiečiai, žydai, 
rusai... — buvome ištremti kančioms ir mirčiai. 

Mums gi davė sunkius darbus: nešti į kalną sieliais 
atplukdytus medžius ir kt. Po to mane ir seserj priskyrė 
dirbti statinių. Tai sunkus darbas: reikėjo drožti ir 
obliuoti lenteles, formuoti s tat ines, užkalti lankus. 
Mokančiu nebuvo. Vyrai galvojo, visaip mėgino, ir 
išeidavo neblogos statinės. Virėm iš beržo žievių kurių 
pririnkti buvo nustatyta norma, degutą, o iš pušų — 
dervą. Visa ta i pildavome į statines, veždavo į prieplau
ką ir išplukdydavo karo reikalams. Sakydavo, kad 
degutas reikalingas kareivių ba tams tepti. Mes pasi-
vogdavom deguto ir b u t e l i u k u s i šs inešdavom. 
Siūlydavom vietiniams komiams, o už tai gaudavome 
po kelias bulvytes. 

Šios įmonės direktorius buvo senas žmogus ir greit 
išėjo į pensiją. I jo vietą atvažavo iš Ust-Vimo rajono 
jaunas komis Karakčejevas. Tai geras, sąžiningas, su 
širdimi žmogus. Pamatęs mūsų tremtinių padėtį, jis 
susirūpino: ..Kaip aš galiu iš jų tik reikalauti darbo, 
o jiems nieko neduoti. Žmonės alkani, nuplyšę..." J i s 
skambindavo į rajoną, reikalaudamas mums maisto, 
drabužių, bet , deja, nieko negaudavo. Vasarą 
gaudydavome sielių medžius, apdžiūvusius ant pečių 
nešdavome į kalną, ku r vyrai pjaudavo lentas. Sykį j is 
atėjo į prieplauką ir rado mus nuvargusius atsisėdusius 

pailsėti. Nešaukė, nebarė, bet nuoširdžiai mus užjautė, 
pagailėjo. Užkalbino mane. ką aš dirbusi savajame 
krašte. „Mokytoja buvau". — „ K a t u galėtum čia dirb
ti? Aš tave paskirsiu sarge: saugosi prieplaukoj der
vos statines, kol jas baržos išveš". 

Tai buvo lengvas darbas. Sėdi sau ant statinių, dai
raisi, galvoji, meldiesi. Skaitytum, bet jokios knygos, 
megztum — neturi siūlų. Kai nedirbi, ir valgyti mažiau 
reikia. Aš dalį savo duonos atiduodu seseriai — ji vis 
dirba prie statinių. 

Ta mano la imė truko neilgai. Toks viršininkas, 
nuolat mumis besirūpinantis , reikalaujantis geresnių 
sąlygų (nors ir nieko nelaimėjo^, neparankus buvo ra
jonui. Jį a tšaukė ir išsiuntė į frontą. Iškvietė į rajoną 
ir paskyrė į Leningrado frontą. Jis paskambino į Žešar
tą žmonai, kad plaukia garlaiviu pro šalj. kad ateitų 
į prieplauką atsisveikinti. Mačiau, kaip atėjo jo žmona 
su dviem vaikais (vienas dar ant rankų) ir laukė. Susto
jus garlaiviui, j is iššoko, atsisveikino su žmona ir 
vaikais, pamojo ir man. sėdinčiai ant statinių, ir... 
išplaukė. Po mėnesio atėjo žinia, kad tas geras žmogus 
žuvo... Raudojo žmona su vaikais, verkėme ir mes. 
Neilgai gyvena geri žmonės, o t remtinius kankina 
beširdžiai, dar labiau sunkindami jų gyvenimą. 

Taigi sėdžiu ant statines, ant rąsto, bėga vilnija 
plati vandeninga Vičegda, neša vandenis į Dvyną. į 
jūrą. Sėdžiu čia svetimoj žemėj, saugau degutą, valgyti 
noriu. Ten ka ime serganti mama. įmonėje vargsta 
sesuo. Kodėl mes čia? Kodėl ne Lietuvoje, ne Žvingiuo
se, ne Kuktiškėse0 Kodėl mus išrovė, nukirto, atgabeno 
čia, kur niekada neprigysime? Mūsų laimė, mūsų 
jaunystė — pakirs ta liepa. Ir už ką° Kad kas pasakytų 
— už ka*: 'Bus daugiau^ 

' 
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JAUNIMO SĄJUNGOS 
RŪPINIMASIS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
nuo Sąjungos tarybos, visą 
veiklos vadovavimą ir koordina
vimą paliekant suvažiavimo iš
rinktai valdybai. Pakeistas ir 
narių amžius. Iki šiol sąjungos 
nariais galėjo būti visi Ameri
kos lietuviai nuo 16 iki 30 metų, 
o dabar jais galės būti lietuviai 
nuo 18 iki 35 metų amžiaus. 
Įvesta ir kontrolės komisija. 

Šeštadienio vakare seminaro 
dalyviai pailsėjo pasilinksmi
nimo ir artimesnio susipažinimo 
pobūvyje. 

Sekmadienis, paskutinė semi
naro diena, pradėtas gausiu 
atsilankymu į Lietuvos pa
siuntinybe. Didžiajame salone 
buvo skoningai paruoštas al
torėlis, jo dešinėje Lietuvos 
trispalvė. Mišių pradžioje kun. 
dr. Žiūraitis šiltai pasveikino 
garbės svečius Balį Gajauską ir 
dr. Algirdą Statkevičių ir pasi
džiaugė, kad mūsų jaunimas 
moka įvertinti tautos teisių gy
nėjus, atidavusius didžią savo 
gyvenimo dalį tėvynės gerovei. 
Pri ta ikydamas sekmadienio 
evangeliją apie šv. Jono, apaš
talo, ištrėmimą į šalies salą ir 
iš ten tęsimą savo misijos, kun. 
Žiūraitis Lietuvos pasiunti
nybės rūmus, nepriklausomos 
Lietuvos te r i to r inę dalį, 
pavadino nepriklausomos Lie
tuvos sala, iš kurios laisvai ir 
garbingai spindi tiesos ir tei
singumo dvasia, pakrikštyta 
t au tos ugnimi ir krauju. 
Pamoksl in inkas kvietė 
Amerikos lietuvių jaunimą ir 
toliau savo lietuviškoje veiklo
je semtis stiprybės iš savo tautos 
garbingos praeities, pasitikint 
Dievo palaima. Mišių skaitinius 
skaitė dr. Juozas Laukaitis ir 
Ramunė Kubiliūtė, o tikinčiųjų 
maldas, parašytas šių Mišių pro
ga, dr. Ginta Remeikytė. Mišių 
aukas nešė Balys Gajauskas ir 
dr. Alg. Statkevičius. Jautriai, 
gyvai jaunieji seminaro dalyviai 
giedojo lietuviškas giesmes, 
ypač refreną „Težydi vėlei Lie
tuva, kaip Tavo slėnių lelija, 
tebūna vėl namuos ramu"... 

Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos 
diplomatinės tarnybos vadovas 
pasveikino veiklųjį lietuvišką 
jaunimą, padėkodamas už rū
pestį Lietuvos diplomatinės tar
nybos ir Lietuvos atstovo Wa-
shingtone Stasio Lozoraičio var
du. S. Lozoraitis šiomis die
nomis buvo Romoje. Pasiuntiny
bės patalpų paruošimu pamal
doms, pasitarimams ir priėmi
mo vaišėms skoningai pasirūpi
no pasiuntinybės raštinės vedė
ja Margarita Samatienė. 

Dr. Bačkis savo žodyje pabrėžė 
tautos ryžtą savo pastangose už 
laisvą rytojų. Jis pacitavo balan
džio 16 d. dienraštyje VVashing-
ton Post įdėtame pranešime iš 
Maskvos paskelbtą Lietuvos 
Sąjūdžio veikėjo prof. Romual
do Ozolo, kovo mėnesį išrinkto 
liaudies deputatu, pasisakymą 
korespondentui. Paklaustas 
apie naujai Sovietų Sąjungos 
prezidiumo paskelbtą griežtą 
įsaką dėl vadinamos priešvals
tybinės veiklos, Ozolas taip at
sakęs: „Mes Lietuvoje nebijome. 
Mes bijome tik to, kas mums at
sitiko praeityje. Mes nebijome 
Maskvos, mes nebijome atei
ties". 

Seminaro garbės svečiai Balys 
Gajauskas ir dr. Algirdas Stat
kevičius išdėstė savo pažiūras 
dabartinės padėties Lietuvoje 
atžvilgiu. Gajauskas pažymėjo, 
kad tautos pasipriešinimas 
okupantui tęsiasi nuo pat oku
pacijos pradžios. Tai liudija ilgai 
trukusios partizanų kovos ir 
nuolatinė pasyvi rezistencija. 
Visuotinis tautos apsisprendi
mas už laisvę viešai prasiveržė 
pernai, susidarius naujoms ap
linkybėms. Tikros nepriklau
somybės nesiekia tik komunistų 

partija, sakė Gajauskas. Daug 
laimėta per pastaruosius metus, 
bet kraštas tebėra Maskvos 
kontrolėje. Gajauskas kvietė 
išeiviją studijuoti, suprasti Lie
tuvos padėtį, ją analizuoti ir 
padaryti atitinkamas išvadas 
savo veiklai. Tauta visada pasi
tikėjusi išeivija. Gajauskas 
skatino jaunimą palaikyti 
ryšius su Lietuvoje atsiku
riančiomis organizacijomis. 

Dr. Statkevičius ragino jauni
mą rūpintis, kad kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
būtų vedama ir tarptautinėje 
plotmėje. Svečias kiek išsamiau 
dėstė savo pažiūras politikos ir 
moralės klausimais. Jis nuo
širdžiai ragino jaunimą domėtis 
politika, nenušalinančia mo
ralės, kaip būtinos sąlygos as
mens orumui, laisvei, taikai, 
teisingumui. Priminė, kad ir 
Lietuvos himnas ragina visus 
eiti „vien takais dorybės". 

Seminaro užbaigimo žodį 
pasakė stud. Rūta Virkutytė. 
Visi dalyviai gyvastingai 
sugiedojo Lietuvos himną. 
Vėliau nusifotografuota, bend
rauta ir vaišintasi Pasiun
tinybės valgomajame. Turtingą 
vaišių stalą paruošė VVashing-
tono jaunimo narių motinos. Pa
siuntinybės personalas pasirū
pino lengvaisiais atgaivos gė
rimais. 

Seminaro dalyviai buvo labai 
dėkingi ruošos vietinio komiteto 
nariams. Jų eilėse buvo R. Vir
kutytė, D. Sužiedėlis, P. Mickus, 
R. Avižienienė, A. Pemkus, A. 
Šilas, L. Lauciūtė, R. Šilėnaitė, 
dr. G. Remeikytė, G. Palubins
kaitė (baiminuosiu, gal pralei
dau vieno kito vardą...). 

Seminaro reikalams suteikė 
paramą Lietuvos pasiuntinybė, 
JAV Lietuvių bendruomenė, 
Bendruomenės VVashingtono 
apylinkė ir Amerikos lietuvių 
taryba. 

Stebėtojo nuomone, seminaras 
praėjo sėkmingai. Svarbiausia, 
į jį atvyko ir jame aktyviai 
dalyvavo patys darbštieji Jau
nimo sąjungos nariai. Šiemeti
nė seminaro dalyvių sudėtis 
kiek skyrėsi nuo pirmų dviejų 
— jame dalyvių žymią dalį 
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LIETUVA VOKIŠKUME 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Jau trečią kartą didžiausias 
vokiečių žurnalas , ,Stern" 
(Žvaigždė) (2.5 mil. egz. tiražas) 
išspausdino platų straipsnį apie 
Pabaltijo valstybes, jau pir
muose sakiniuose pabrėždamas, 
kad niekur kitur komunistai 
nėra tokioje gynimosi pozicijoje 
kaip Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. Nacionalistai nori ne 
tik savų vėliavų, savos valsty
binės kalbos, savų pinigų. Ne. 
Jie siekia kapitalistinių refor
mų ir tikrosios praeities isto
rijos. 

Straipsnio autorius Peter Bier 
daugiausiai vietos paskyrė Lie
tuvai. J is mato skubiai 
perkančius Vilniaus gyventojus, 
kadangi dvyliktą vai. Gedimino 
aikštėje bus išlydėti į Maskvą 
parlamentarai. Aikštėje susi
rinko apie 20 tūkst. žmonių 
minia. Daugumas rankose laiko 
trispalves vėliavėles, perjuostas 
juodu kaspinu. Plakatuose nė 
vieno žodžio rusiškai. Laisvės 
šūkiai, nepriklausomybės rei
kalavimai Lietuvai — aiškiai 
kalba lietuviškuose šūkiuose. 
,,Ar mes turime mažiau teisių 
už palestiniečius?" — sako 

— j~».~ —.,. . . , _„ . . vienas didelis plakatas. Kai 
sudarė jau aukštuosius mokslus kurie pareigūnai vadinami net 
baigę jaunieji profesionalai, tarp Lietuvos niekšais. 

Ką reiškia juodai perjuosti kurių susitikau su medicinos ir 
dantų keliais gydytojais, tei
sininkais, inžinieriais, farma
cininkais, visuomeninių santy
kių specialistais. Visi savo 
pažiūras dėstė laisvai, taisyk
lingai lietuviškai. Būtų buvę 
tikslu, jei semianro pabaigoje 
būtų buvęs padarytas lyg ir 
darbų išvestinis pareiškimas, 
išryškinęs sąjungos ryžtą ir 
planus artimos ateities veiklai. 
Gal tai ir padaryta atskirame 
skyrių pirmininkų posėdyje. At
skiruose pokalbiuose buvo užuo
minų, lyg ir priekaištų, kodėl 
PLB ir Vliko pirmininkų susita
rime kviesti veiksnių konfe
renciją praleista Jaunimo sąjun
ga, kuri yra svarbus veiksnys 
išeivijos gyvenime. Viešai šis 
klausimas neminėtas. 

Dar norėčiau pažymėti, kad 
daugumą seminaro dalyvių su
darė studentai ir neseniai 
mokslus baigusieji, išėję 
ateitininikų ir skautų veiklos 
mokyklą. Šių dviejų organizaci
jų suvažiavimai, kursai, stovyk
los, įvairūs sąskrydžiai mokslei
viams ir studentams, atrodo, 
duoda regimus, apčiuopiamus 
vaisius. Ateitininkų ir skautų 
gretose pasiruošę religinei, tau
tinei, visuomeninei veiklai jau
nuoliai entuziastiškai reiškiasi 
ne tik Jaunimo sąjungoje, bet ir 
kitų organizacijų darbuose. Visa 
tai liudija, kad vyresniųjų pas
tangos pagelbėti ateitininkų ir 
skautų (moksleivių ir studentų) 
sąjūdžiams turėtų susilaukti ir 
platesnės visuomenės paramos. 

kaspinai? Tai tylus protestas, 
nukreiptas prieš komunistus ir 
Lietuvos parlamentą. Tiesa, 
daug pasiekta — kalba, vėliava, 
ūkinė reforma. Bet šioje 
demonstracijoje dar reika
laujama vieno priedo, kaip ir 
„druskos prie sriubos!" Demon
strantai reikalauja, kaip ir Esti
joje, konstitucijos paragrafų 
pakeitimo. Vokiečio nuomone, 
lietuviai prie šių reikalavimų 
žygiuoja švelniau ir tyliau. 

Čia pat didelė katalikų kated
ra, kuri buvo pavers ta 
paveikslų galerija. Joje išstatyti 
feodalinės Lietuvos paveikslai. 
Kas juos nori pamatyti — turi 
paskubėti, nes gruodžio 20 d. jų 
jau nebus. 

Mūrininkai Vatikano suvažia
vimo nurodymu ruošia altcrių, 
kadangi spalio mėn. katedra 
atiduota kard. V. Sladkevičiui. 
Ir Šv. Kazimiero bažnyčia 
'vokietis rašo bazilika), šian
dieną ateistinis muziejus, Lietu
vos globėjo dieną, taip pat bus 
atiduota tikintiesiems. Vokietis 
rašo. kad Lietuvos valdžia ir 
dvasiškija sutarė naujų parapi
jų ir bažnyčių statymo reika
luose, leidžiant kunigams pra
vesti susikaupimo valandėles 
kalėjimuose, ligoninėse, sene
lių namuose. Minimas net re
liginių švenčių įvedimas. 

Naujas ,,šefas" Algirdas 

Sveikintinas Lietuvių Fondas, 
dažnai paremiąs šių organiza
cijų darbus. 

Brazauskas gavo žmonių pasiti
kėjimą, viešai atsiprašydamas 
už partijos padarytas klaidas, 
Stalino aukas. 30 tūkst. lietuvių 
bus leista grįžti į Lietuvą. 

80% gyventojų sudaro lietu
viai. Kiti yra rusai ir lenkai. Ir 
į jų teises reikia atkreipti 
dėmesį mokyklose, bažnyčiose. 
Taip pat ir žydų bendruomenė 
nebus persekiojama. Tačiau 
labai opus yra rusų mažumos 
klausimas. Jų baimę taip 
išreiškia 66 m. žurnalistas 
Saliamonas Vaintraubas: „kas 
įvyktų, jeigu vieną dieną 
lietuviai nė žodžio rusiškai 
nesuprastų ir nekalbėtų" . 
Vokietis sako, kad taip garsiai 
dar niekas Vilniuje nėra išsi
reiškęs. Tačiau tikrovėje pa-
baltiečių tautinė sąmonė aiškiai 
veikia rusiškus nervus. Visur, 
kur vietiniai organizuoja liau
dies frontus, tuoj pat rusai 
spiečiasi aplink Si.,3. Aiškiai 
pastebimas atsiribojimas vienų 
nuo kitų. 

Vilniaus universitetas yra 
seniausias Sov. Sąjungoje. 
Užklausti studentai kokia kalba 
vyksta paskaitos — rusų ar lie
tuvių — nusijuokė tokiu naiviu 
klausimu atsakydami, kad 
seminarai, egzaminai, paskaitos 
net diplominiai darbai ruo
šiami lietuvių kalba. „O kaip su 
rusais" — užklausė vokietis. 
„Jie turi mokytis lietuviškai". 
Tačiau jiems per sunku, tad jie 
mieliau studijuoja Maskvoje, 
Leningrade. 

400 m. universiteto gyvavimo 
proga, jis buvo pagrindinai at
naujintas. Sąmoningai buvo 
uždėti lotyniški užrašai, 
kadangi prie lietuviškų reikėtų 
pridėti rusiškus. 

Lietuviai atgal nesitraukia, 
kada liečiama jų praeitis, is
torija. Parodų salėje matomi 
miesto įkūrėjui Gediminui 
paminklo modeliai. Net darbo 
dienomis tūkstančiai žmonių 
mokyklos, pensininkai, kariai, 
šeimininkės su krepšiais, lanko 
šią parodą. 

„Miestas yra pilnas pamink
lų". - sako aktorė. J-eninui, 
nežinomam revoliucionieriui. 
Net ir Puškinui, kuris nieko 
bendro su Vilniumi neturėjo. 
Jeigu tai nėra pagrindas 
vienam iš mūsiškių pastatyti 
paminklą, kas tuomet" — baigė 
lietuvaitė. 

Maskvos dogmatikai tvirtina, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija sa
vanoriškai įsijungė į Sov. 
Sąjungą. Tačiau pabaltiečių 
spaudoje buvo Hitlerio-Stalino 
pasirašyta sutartis, kurioje buvo 
pasidalinta įtakų sferomis. 

Vokietis remiasi Vingio parke 
istoriko Liudo Truskos pasaky
tais žodžiais. Girdi, po pasauli
nio karo atsikūrusios valstybės 
Suomija, Lenkija, Čekoslovaki

ja, Vengrija dar ir šiandieną eg
zistuoja, tuo tarpu iš žemėlapio 
dingo Lietuva, Latvija, Estija. 
Lietuvius norima įtikinti, kad 
jie patys atsisakė nepriklauso
mybės, paimant juos Stalino 
globon. Netiesa! Yra atėjęs 
atgailos laikas. Istorikas turi 
daugiausiai atgailauti. Jam yra 
gėda, kad jis metų metais 
nevisa tiesą kalbėjo, o gal net 
nepasakė pusės tiesos, O gal net 
ir to nebuvo! 

Toliau vokietis rašo apie šian
dieninę Estiją, aplenkdamas 
mūsų šiaurės kaimynę. 

Straipsnį puošia net devynios 
nuotraukos, kurių septynios yra 
skirtos Estijai ir po vieną Lat
vijai ir mums — ateistinis 
muziejus Vilniuje. 

Redakcija padarė didelę 
geopolitinę klaidą, įrašydama 
prie žemėlapio, kad nuo 1200 m. 
Pabaltijo kraštas tarp Suomijos 
ir Lenkijos buvo užkariautas 
kryžiuočių ordino iki pat jo žlu
gimo 16 a. Čia įsisteigė stiprus 
vokiškas luomas, aukštuomenė 
(pvz. buv. Vokietijos ūkio min., 
šiandieninio liberalų partijos 
pirm. grafo Lamsdorfo giminė 
kilusi iš Klaipėdos krašto — 
K.B.) Caro Petro laikais šie 
kraštai buvo įjungti į Rusiją, po 
pirmo karo atgavo nepriklauso
mybę ir po 22 metų vėl pateko 
į Sov. Sąjungą. 

Jūsų korespondents redakcijai 
parašė trumpą atvirą laišką 
(tokių laiškų prašo žurnalas), 
prašydamas ištaisyti klaidą, ka
dangi Lietuva niekuomet nebu
vo kryžiuočių ordino valdžioje. 
Jau 13 š. Lietuva buvo žinoma 
kaip karalija (Mindaugas), D.L. 
kunigaikštis Algirdas tris kar
tus pasiekė Kremliaus vartus, 
o Vytauto Didžiojo metu Lie
tuvos sienos siekė nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. Paprastai 
tokie laiškai pasirodo po kelių 
savaičių. 

Išnuomojami 5 šviesūs kamb. 
II a. su šiluma ir karštu vandeniu. 
$300 į mėn., 69 & Artesian. 

Tol. 460-4055. 

HELP WANTED 

O r * ^ , KMIECIK REALTORS 
" 7922 S. PULASKIRD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutai 
Sčarbaltal Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Trucking . ^ 

0WNER OPERATORS 
NEEDED 

Tandems, singles, city & road trac-
tors needed to participate in our in-
termodel & steel business. Require-
ments are: Good running & pro-
perly plated tractor, 2 years verifi-
able experience, ability to pass a 
DOT physical with a drug tęst. Mušt 
speak fluent English. 

For Information Please Call: 
1-800-942-9818 
or 312-284-4620 

MISCELLANEOUS 

SHIPPING ANO RECEIVING CLERK. 
Near Southwest Side location. Mušt have 
UPS, international small package. and in-
ventory contro) experience. Driver's license 
reauired; Lithuanian speaker a plūs. CaH 
Frank, 436-2208. 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. - GA 4-8654 

• L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

I duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
RasJavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Laiškas 
REIKTŲ ANKSČIAU 

PRANEŠTI 

Balandžio 14 d. „Drauge" 
buvo atspausdintas JBANC 
raginimas skambinti savo 
senatoriams ir prašyti, kad 
pasirašytų Pabaltijo klausimu 
raštą administracijai. Nurodyta 
ir to rašto išsiuntimo diena, 
būtent balandžio 17. 

Mano nuomone tai smarkokai 
suvėluotas pranešimas. Pavyz
džiui Salida, Colorado, pašto 
įstaiga „Draugo" balandžio 14 
d. nr. man pristatė tik balandžio 
19 d. Ak, visados trunka maž
daug savaitė, kol „Draugas" 
pasiekia savo skaitytojus, lau
kiniuose vakaruose gyvenan
čius. 

Sakyčiau gal priderėtų bent 
kiek pasiankstinti su skubiais 
raginimais. Jei neklystu, nepa
vėlinti sumanymai paprastai 
geriau pasiseka. 

Juozas Totoraitis 

Anatolijus Kairys 

EPIGONAI 
Naujas politinis romanas apie tai, 
kaip šiame amžiuje mitologinė
mis priemonėmis vaikai arba jų 
įpėdiniai vaduoja savo pavergtus 
kraštus, kuriuos jų tėvai jiems pa
vedė išlaisvinti. 

Kaina su persiuntimu $12.00, 
Illinois gyv. dar prideda 80 et. III. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 
4545 Wsst 63rd St., Chicago, III. 
60629. 

ANATOLIJUS KAIRYS 

E P I G O N A I 

POVILAS PETKEVIČIUS 
LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti. Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60620. 



SPROGIMAS 
AMONIAKO GAMYKLOJ 

JONAVOJE 
Laukiama didesnio savarankiškumo 

I G N A S M E D Ž I U K A S 

Nesuprantama, kodėl Sovietų 
Sąjungos vadovai užplanavo 
s ta ty t i pavojingas a tomines 
jėgaines t i r š ta i apgyventose 
vietovėse, ypač taut inių res
pub l ikų te r i to r i jose , k u r i ų 
veiklai su t r ikus , kaip parodė 
katastrofa Černobilyje, buvo 
rizikuojama daugybės žmonių 
gyvybe ir sveikata, nors tokios 
rūšies įmonėms statyti t e n y ra 
daugybė re ta i apgyventų plotų. 
Dar ir š iandien tos katastrofos 
pasekmės atsiliepia Lietuvoje, o 
ką kalbėt i apie ar t imesnius 
rajonus. Iš Lietuvos rašoma, kad 
Černobilio katastrofos pasekmė
j e yra paaštrėję vaikų ir senų 
žmonių susirgimai . 

Ne be pagr indo Lie tuvos 
žmonės sujudo dėl Ignalinos 
atominės jėgainės plėtimo, nes 
šioje jėgainėje, kur i yra pavaldi 
visasąjunginei valdžiai, vyks ta 
dažni gedimai ir gaisrai, vieną 
dieną ga l i įvykti katastrofa, 
panaši į Černobilio. Ir ta i būtų 
lietuvių t au ta i ir kitiems arčiau 
gyvenant iems didelė nelaimė. 

Neseniai gautame iš Lietuvos 
laiške rašoma apie ki tą ten 
įvykusią katastrofą, sukėlusią 
didelę paniką. Laiškas prade
d a m a s apie p a v a s a r i n e s 
nuota ikas . 

„Taip gera, kad pavasar is 
gamtoj i r sieloj. Anksčiau a r 
buvo pavasar is a r ruduo — vis 
t a s pats, o dabar visai k i ta savi-
j a u t a . V i s i žmonės a t r o d o 
nuoširdesni , geresni. Dingo tas 
įžūlumas, š iurkštumas. Šiemet 
Velykos buvo ypatingos tuo, 
kad viskas, kas vyko — ats i t iko 
pirmą k a r t ą po karo Lietuvos 
istorijoj. Televizija t ransl iavo 
pamaldas . Po pamaldų pirmą 
k a r t ą t a r y b i n i a i s m e t a i s 
skubėjome į tarybinę būs t inę , 
r inkome deputatus. Anksčiau 
balsuodavom už tą, kurį m u m s 
kas nors parinkdavo tolimuose 
kabinetuose. Šį kar tą Sąjūdis 
iškėlė savo kandidatus . Rin
kimuose dalyvavo 82 procentai 
r i n k ė j ų . Visi d ž i a u g i a m ė s . 
Žinoma, nedaug, bet jau vis šis 

- tas . 
Toliau rašoma apie nesenia i 

įvykusią nelaimę: „Kovo 20 d. 
apie 11:20 vai. sprogo Jonavos 
azoto gamykloje skysto amonia
ko saugykla su 7 tūkstančiais 
tonų chemikalų. Suliepsnojo čia 
pat pas ta ty tas cechas. Prasidė
jo t e r m i n i s chemin i s j a m e 
esančios nitrofoskos ski l imas. 
Apie 4 vai. koncentruoti amo
niako gara i išsisklaidė, bet liko 
daugybė balų. Žmonės, gelbė
dami save ir k i tų gyvybes brido 
ir su sunkiais nudegimais buvo 
gabenami į ligonines. 

Jonava yra 30 km į š iaurę 
nuo Kauno . Pū tė pietvakarių 
vėjas i r didžiulį geltonų dūmų 
debesį nešė l ink Ukmergės . 
K a u n o š i a u r i n i a m e ruože 
mokyk los n u t r a u k ė darbą , 
mokinius paleido namo. Buvo 
baiminamasi, kad nepasikeistų 
oro krypt is . Rašoma, k a d žuvo 
7 žmonės, o nukentėjusių 60. 
Buvo evakuota 30 tūks tančių 
žmon ių . P a s a k o j a m a , k a d 
Ukmergėje kas an t ras žmogus 
buvo s u merle ant veido. Visi 

buvo pasiruošę evakuacijai . 
Pagal iau kovo 27 d. gaisras 
„Azote" buvo likviduotas. O 
kokios pasekmės? 

Pas m u s vis tos avarijos. Susi
dūrimai laivų, t raukinių, gabe
nančių naftą, mazutą, dideliais 
kiekiais užteršia mūsų pajūrį i r 
žemę, užteršia dirvožemį ir 
vandenį. 

Ne la imė Jonavoje pa l i eka 
sunkias nuosėdas Lietuvos gam
tai ir žmonėms. Dar nespėjome 
atsigauti nuo Černobilio. Gene
rolas Nekrošius, pakviestas į 

televiziją, jaudinosi, drebėjo jo 
rankos ir balsas. Tačiau, ką 
reikėtų skubiai daryti , jis irgi 
nepasakė . O mes laukėme, 
norėdami sužinoti, kiek ir kokių 
cheminių kenksmingų elemen
tų yra virš ar t imiausių gyven
viečių ir kuo mums gresia, 
nežinom to ir š iandien". 

Toliau laiške raminamasi , 
kad respublika įgausianti dau
g iau s a v a r n a k i š k u m o , t a d a 
reikalai pagerėsią: „Kadangi 
šios viena po kitos nelaimės 
(geležinkelio ir Jonavoje) įvyko 
sąjunginio; pavaldumo objektuo
se, skve rb i a s i m i n t i s , kad 
respublikoje esančios įmonės, 
geležinkeliai ir kiti objektai turi 
pereiti kuo greičiausia Lietuvos 
priklausomybėn. Kai turėsime 
daug iau savarank i škumo ir 
nereikės viską derinti su centru, 
patys galėsime apskaičiuoti 
savo poreikius ir galimybes. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. balandžio mėn. 27 d. 

Vasario 16 vakaro iškilmėse Gedimino aikštėje Vilniuje - priesaika... 

tok ių , 

Nuotr. G. Petrauskienės 

Tada bus i šveng ta 
katastrofų". 

Laišką autorė baigia savo per
gyvenimais ir samprotavimu: 
„Matomai, ta oro tarša palietė 
ir mane, kad vaikštau kaip 
apkvaitus ir turbūt mudvi su L. 
jau esam pirmos kandidatės į 
Anapus. Ačiū Dievui ir už tai. 
Daug matėme, girdėjome, tokių 
gražių nuostabių Tautos atgi
mimo dienų sulaukėm". 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
New Yorke, N.Y. 

K A S O S D E V I N T A S I S 
G I M T A D I E N I S 

Mes puikiai pr is imename, 
kokią didelę reikšmę turėjo 
prekybiniame gyvenime nepri
klausomoje Lietuvoje mestas 
šūkis „Savi pas savuosius!" Sis 
š ū k i s buvo p r i s i m i n t a s i r 
Amerikoje (nors gerokai pavė
luotas) prieš 10 metų. Kad 
sutelktas pelnas neatitektų sve
timiesiems, o būtų panaudotas 
l ie tuviškai ve ik la i paremt i , 
buvo įsteigta bankinė įstaiga — 
Lietuvių federal inė kredi to 
unija Kasa. Šiais metais Kasa 
švenčia savo devintą gimta
dienį. Nežiūrint , kad finan
siniame gyvenime devynerių 
metų amžius yra labai jaunas , 
bet Kasa tuo amžiumi gali di
džiuotis. J i pajėgi ir stovi an t 
stiprių kojų. Kasa, įrodžiusi 
savo pajėgumą, įtikino ir tuos, 
kurie prieš keler ius metus į ją 
žvelgė su nepasitikėjimu. Dabar 
jau jie yra Kasos nariai! 

Balandžio 16 d. 2 vai. po piet, 
lietuvių Kultūros Židinyje vyko 
devintasis metinis Kasos nar ių 
susir inkimas, į kurį atsilankė 
didelis b ū r y s „ k a s i n i n k ų " . 
Susirinkimą atidarė Kasos prez. 
dr. Rimas Vaičaitis, savo tary
bos narių vardu susirinkusius 
pasveikino ir padėkojo už gau
sų atsi lankymą. 

Invokaciją sukalbėjo kun. Leo
n a r d a s Andr iekus .OFM. Jo 
l i teratūriškai nublizgintas ir 
poe t i ška i i špuoš tas , progai 
pr i ta ikytas žodis, buvo per
pintas gilia religine mintimi. 

Kasos viceprez. V y t a u t a s 
Alksninis perskai tė pavardes 
dvylikos narių, kurie jau iške
liavo į amžinybę. J ie buvo pa
gerb t i a t s i s to j imu ir t y l i a 
„Amžinąjį at i lsį" malda. 

Tvarkingai ir rūpestingai pa
ruoštą 1988 metų susirinkimo 
protokolą, aiškia ir labai gera 
dikcija paskai tė Vida Jankaus
kienė. 

Iždininkas ir gen. menedžeris 
Gintas Žemaitai t is suglaustai 
papasakojo apie kitų Kasos 
skyrių veiklą. 

Su įdomumu teko išklausyti 
informacijos skyriaus prane
šimą, kurį su gražia įžanga 
pa te ikė Alg i rdas Šilbajoris: 
„Turbūt j au nėra New Yorko 
apy l inkė j e l i e tuv ių , k u r i e 
nebūtų girdėję apie Kasą. Gal 
dar ne visi jai priklauso, bet 
t ikriausiai visi apie ją jau žino. 
Jos vardas skamba radijo ban
gose, mirga laikraščių pusla

piuose ir j vairių renginių pro
gramose... Mes tuo labai džiau
giamės. O džiaugiamės ne todėl, 
kad gauname proga reklamuoti 
mūsų žmonėms l i e tuv i šką 
kredito uniją, bet todėl, kad 
galime jiems padėti.. ." 

Tol iau iš A. Ši lbajor io 
išgirdome, kad 1988 metais lie
tuviškų radijo programų reika
lams buvo išleista 12,850 dol.. 
spaudai 5,490 dol., įvairių ren
ginių programoms 3,043 dol., 
įvairioms reklamoms 4,845 do!. 
Grynai aukomis padovanota lie
tuviškoms organizacijoms, mo
kykloms, l ie tuvių n a m a m s , 
jaunimo ir ku l tū r inėms in
stitucijoms 12,196 dol. Viso 
lietuviškiems reikalams buvo 
paskirta 38,423 doleriai. Tai įga
lina atlikti t ik Kasai augant 
ir stiprėjant. Per pirmuosius 
Kasos gyvavimo metus pana
šiems reikalams buvo paskirta 
tik 1,260 doleriai. Kasa per savo 
devynerius metus lietuviškiems 
reikalams išleido impozantišką 
164,360 dolerių sumą. 

Kasos nariai moka vienkar-
tinį-įstojamąjį penkių dolerių 
mokestį. Per devynerius metus 
susitelkė 10,600 dolerių suma. 
Šiais pinigais yra paremiami 
ku l tū r in ių cen t rų n a m a i . 
Kultūros Židinys New Yorke, 
Chicagos Jaunimo centras, Flo
ridos lietuvių namas, Detroito 
lietuvių parapijos patalpos ir 
pan. 

Revizijos komiteto pranešimą 
darydamas Zenonas Ju rys 
pastebėjo, k a d federa l inės 
NCUA agentūros inspektoriai 
patikrinę Kasos knygas specia
l iame d i rek tor ių posėdyje 
išreiškė savo didelį pasiten
kinimą. 

Paskolų komiteto pranešimą 
padarė Vida Jankauskienė. 

Prez. dr. Rimas Vaičaitis 
g l aus ta i papasako jo apie 
ateities planus, kvietė visus 
l ietuvius, o ypač jaunimą, 
įsitraukti į Kasos narius; tik 
tok iu būdu mes a u g s i m e , 
stiprėsime ir geriau pasitar
nausime sau ir l ietuviškai 
veiklai..." 

Į sus i r ink imą a t s i l a n k ė 
svečiai iš Chicagos, konsulas 
Vaclovas Kleiza ir dr. Tomas 
Remeikis, jie sveikino su nuošir
džiais ir p a s k a t i n a n č i a i s 
žodžiais. 

Į direktorių ta rybą buvo 
išrinkta dr. Rimas Vaičaitis ir 
Vytautas Alksninis — trejiems 
metams, o Laima Šileiky-
tė-Hood vieneriems metams. 

Susirinikimą uždarius, visi 
susirinkusieji buvo šauniai 

pavaiš int i . 
Šiuo me tu Kasos kapitalas jau 

viršija 80,000,000 dolerių. 
Kasa y ra išleidusi puikią, 

l ie tuviškai papuošta kredito 
kortelę. J i y r a labai populiari 
'ypač j a u n i m o tarpe ' ir sparčiai 
plinta. 

Užsakyta nauja kompiuterių 
s is tema, k u r i pagreitins Kasos 
funkc i j a s . N e w Yorke b u s 
cent r inė s is tema, kuri j ungs 
visus K a s o s skyrius k i tose 
vietovėse. 

K a s a , t i k pe rna i m e t a i s 
pers ikėlusi į savo nuosavas 
p a t a l p a s , v iduje gražiai i r 
patogiai įsirengusi dar ir toliau 
d a r o p a g e r i n i m u i Rūsy je 
b a i g i a m a į r eng t i va lgyk la . 
Lauke prie Kaso* pastato j au 
pas ta ty ta len ta , skelbianti, kad 
bus gre i t a t ida ry ta l ietuviška 
valgykla „Balt i ja" . 

Tva rkomas kiemas, kur bus 
vieta automobiliams pasistatyti. 
An t r ame Kasos pastato aukš te 
yra k a m b a r i ų išnuomavimui, 
t i n k a m ų nedidelėms į t a i g o m s . 
Viename iš jų jau yra įsikūrusi 
Tautos Fondo būstinė. 

Geros ir sėkmingos veiklos pa
t a rnau jan t l ietuviams Kasai 
l inkime! 

p . p a l y s 

Beverly Shores, Ind. 

P A S P R E Z I D E N T Ą 

Ella Radienė, Beverly Shores, 
Ind., precinkto komiteto narė , 
buvo viceprezidento Dan ir jos 
žmonos Marilyn Quale pakvies
ta balandžio 9 d. į VVashingtoną 
dalyvauti kaip viceprezidento 
viešnia jo rezidencijoje. Balan
džio 10 d. ji dalyvavo uždarame 
susir inkime sujos pasirinktais 
dviem senatoriais išklausyti 
prez. G. Busho valdžios projektų 
ir statyti klausimus. 

Po šių sus i r i nk imų k a i p 
garbės viešnia buvo pakviesta į 
pietus su senatoriais. Taip pat 
dalyvavo priešpiečiuose ir B. 
Bush paskaitoje „Salute to 
Republican Woman". Ji buvo 
ten tarp garbingų respublikonu 
senatorių. 

Ella Radienė yra Indianos se
nator iaus Richard Lugar nomi
nuota tapti šios partijos nare. Ji 
j au 1987 metais buvo apdovano
t a Indianos generalinio pro
kuroro Lin ley G. Dearson 
garbės pažymėjimu už jos išti
kimybę, darbštumą ir drau
giškumą respublikonų partijoj. 
- dr . 

A.tA. 
JURGIS BARŠČIAUSKAS 

Gyveno Waukegan, IL. 
Mirė 1989 m. balandžio 24 d.. 9 vai. vakaro, sulaukęs 75 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyveno 

40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika, sūnus 

Vygandas Miliauskas, marti Lionė, anūkė Kristina; sesers 
duktė Emilija Kielienė su šeima; pusseserių vaikai: Lidija 
Šaulienė su šeima. Jurgis Stoltingofas su žmona. Lijus ir Ilona 
Ambražiūnai: pusseserė Emilija Paškauskiene. Lietuvoje 
sesuo ir brMis ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Kūnas buvo pašarvotas balandžio 26 d. Petroshus 
koplyčioje 315 lOth St. N. Chicago, IL. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, balandžio 27 d. Iš 
koplyčios bv:s atlydėtas į Šv. Baltramiejaus parapijos bažnyčią. 
Waukegan. IL, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Ascension kapines, Liber-
tyville. IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, marti ir anūkė. 

Laidotuvių direkt. Petroshus. 

Brang ia j a i motule i 

A.tA. 
PETREI BALSIENEI 

Lietuvoje mi rus , nuoši rdžia i užjaučiame DANUTE 
V Ė L A V I Č I E N Ę ir jos šeimą 

Gilaus skausmo prislėgti pranešame, kad po sunkios ligos, 
1989 m. balandžio 24 d. amžinybėn iškeliavo 

A.tA. 
VIOLETA KAROSAITĖ 

Gimė Lietuvoje, Utenoje. Gyveno Lemom, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: motina Ona, teta Bronisla-

va ir jos vyras Pranas Srugys. Pusseserės Aldona Kleinaitienė, 
Lilė Buntinienė, Karina Srugytė, Irena Kleinaitienė ir Rūta 
Naujokienė bei jų šeimos. Taip pat pusbroliai Povilas Karo
sas ir JAV besilankąs Saulius Karosas, artimas draugas 
Petras Petrutis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Lietuvoje liko teta Antanina Vailionienė, pusseserės Rima 
ir Jūratė Karosaitės, Audronė ir Birutė Vainiūnaitės bei ki
ti giminės. 

Velionė buvo duktė a.a. Vytauto Karoso. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 

71 St. Lankymas balandžio 27-28 d. ketvirtadienį ir penkta
dienį, nuo 3 iki 9 v.v. Atsisveikinimas balandžio 28 d. penkta
dienį, 7 v.v. Marąuette koplyčioje. 

Laidotuvės bus balandžio 29 d., šeštadienį. Iš koplyčios 9 
v. ryto bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią. Po pamaldų už jos sielą velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: motina, giminės bei artimieji. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

O. 
D. 
G. 
M 
A 
B. 

ir J. Adomaičiai 
ir A. Arlauskai 
ir A. Čekauskai 
ir V. Derenčiai 
ir D. Dulaičiai 
ir A. Naką: 

4 

J. 
M. 
O. 
S. 
A 
E. 

ir A. 
ir E 
ir J. 
ir J. 
ir J. 
ir A. 

Nakai 
Okai 
Peleckiai 
Ratnikai 
Vyšniauskai 
Zaikauskai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Ch icago 
Te le fonas - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h A v. . Cicero 
Te le fonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
Te le fona i — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 

Te l e fonas — 927-1741-1 
4348 S . Cal i forn ia Avenue 

T e l e f o n a s - 523-0440 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 S o . 50 A ve . . C i c e r o I l l i no i s 
PATARNALMA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 



x Lietuvių Operai jau ne 
pirmą kartą į talką ateina 
muzikas Herkulis Strolia, kuris 
koordinuoja orkestro reikalus. 
Vida Momkutė irgi atėjo į talką, 
kaip režisieriaus as is tentė , 
užtikrinti sklandžią operos eigą. 
Jų abiejų įnašas darniam spek
taklių pastatymui yra svarbus 
ir reikalingas. Primenama taip 
pat, kad, kas neturi dar bilietų 
į operą, pasiskubintų juos įsi
gyti-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. balandžio mėn. 27 d. 

x Dr. Valdas Adamkus pra 
ves pokalbį apie JAV ir Sovie
tų Sąjungos gamtos apsaugoje 
bendradarbiavimą ketvirtoje 
Chicagos miesto Amerikos-So-
vietų konferencijoje šį šeš
tadienį, balandžio 29 d., DePaul 
un ivers i te te . Konferenciją 
rengia 48 Chicagos institucijos 
ir organizacijos. Dr. Petras V. 
Kisielius atstovauja Chicagos 
arkivyskupijai rengimo komite
te. 

x „Meilės eliksyras", komiš
koji Donizeti opera, bus trans
liuojama šį šeštadienį iš Metro
politan Operos spektaklio New 
Yorke 11:30 vai. dieną per 
WFMT radijo stotį 98.7 FM 
radijo bangomis. Pagrindines 
partijas atliks Luciano Pavarot-
ti, Kathlenn Battle, Gino Quili-
co ir Paul Plishka. Pertraukos 
metu bus kalbama apie kito 
sezono operų pastatymus. Operą 
diriguos Marcelio Panni. 

x Kennedy aerodrome New 
Yorke į Sovietų lėktuvus 
pr i imami 29-31 inčio du 
lagaminai. Neleidžiama įsinešti 
video ir kitų apratų. Leidžiamas 
vienas rankinis lagaminėlis, dvi 
kasetės . Viskas, kas yra 
daugiau, reikia atiduoti į 
lėktuvą ir už kiekvieną daiktą 
užmokėti po 108 dol. 

x M a r ą u e t t e P a r k o LB 
valdybos nutarimu Chicago, 
111., jos kasininkas Vincas 
Grebliūnas atsiuntė „Draugui" 
50 dol. auką ir palinkėjo geros 
sėkmės 1989 metuose. Nuošir
dus ačiū. 

x LVKS-gos „ R a m o v ė " , 
Detroit, Mich., per A. Grinių at
s iuntė 20 dol. už gražų 
„Drauge" aprašymą kariuo
menės ir Klaipėdos krašto 
paminėjimo. Nuoširdus ačiū už 
vertinimą savo spaudos. 

x K. Genčius, Seminole, 
Fla., atsiuntė čekį už dvi 
„Draugo" prenumeratas ir dar 
pridėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Ona Jaki
mavičius, Toronto, Kanada, at
siuntė 12 dol. Po 7 dol. - A. 
Paukštienė ir J. Albinas Staras. 
Labai ačiū. 

x Ju l ius Živatauskas, Chi
cago, 111., kiekvieneriais metais 
pratęsdamas prenumeratą, pri
deda ir auką. Šį kartą taip pat 
pridėjo 20 dol. dienraščio stipri
nimui. J. Živatauskui, mūsų 
garbės prenumerator iui , 
tariame nuoširdų ačiū. 

x O. ir P. Žilinskai, Lynd 
hurst, Ohio, mūsų rėmėjai, gar
bės prenumeratoriai, su prenu
meratos pratęsimo mokesčiu at
siuntė 30 dol. dienraščio stipri
nimui ir 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x B. Stonkus, Delhi, Ont., 
Kanada, pratęsė prenumeratą, 
užsisakė įvairių leidinių, o už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
pridėjo 10 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Joniškiečių Labda ros ir 
kul tūros klubo susirinkimas 
bus antradienį, gegužės 2 dieną, 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Po susir inkimo bus 
vaišės. 

x Rasa Statkevičiūtė balan
džio 24 d. atskrido iš Lietuvos 
pas savo tėvą dr. Algirdą Stat-
kevičių. Dr. A. Statkevičiaus 
žmona jau turi visus dokumen
tus ir atvyks rudenį. 

x „ J o u r n e y s " , Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos laikraš
tis, pavasario numeris, išėjo iš 
spaudos ir pasiekė redakciją. 
Šiame numeryje plačiai aprašy
ta Šv. Kazimiero vienuolijos 
seserų veikla Argentinoje, ten 
lankantis generalinei vyresnia
jai ses. Marilyn Kuzmickus ir 
ses. Margaret. Taip pat platus 
straipsnis yra apie paminėjimą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės vasario 16 d. Pabaigoje 
yra įdėta Antaninos Nausėdie
nės atsiminimu dalis apie Mo
tiną Mariją Kaupaitę, kurios 
pala iminimo byla vedama 
Chicagoje. Laikraštį gerai reda
guoja ses. Agnesine Dering ir jai 
padeda Tammy Osvvald. 

x Kun. Antanas Naujokas, 
Columbus, Ohio, a t s iun tė 
..Draugui" 30 dol. auką, o už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
dar pridėjo 10 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kal i forni jos L ie tuv ių 
Respublikonai , Los Angeles, 
Cal., per mūsų bendradarbį Vy
tautą Šeštoką atsiuntė „Drau
gui" 20 dol. auką. labai dėkoja
me. 

x Žurnl. Bronius Aušrotas, 
Juno Beach, Fla.. mūsų bendra
darbis, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 15 dol. 
auką. Kitomis progomis 
atsiuntė po 10 dol.: Juozas Jur
kus, Webster, N.Y. ir Kazimie
r a s Dulevičius, Toronto, 
Kanada. Labai dėkojame. 

x Alex Navardauskas , Por-
tage. Ind.. Medžiotojų ir meš
keriotojų klubo vardu atsiuntė 
„Draugo" paramai 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū už realią 
paramą. 

IŠARTI IR TOLI 

Vilniaus universiteto folklorinio ansamblio dalis su „dūdomis". N'uotr. Algio Čereko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS ĄŽUOLAS 

MARIJOS MOKYKLOJE 

Marijos aukšt. m-los gam
tos mokslų klubas balandžio 28 
d., penktadienį, 9 vai. ryto 
rengia su iškilmėmis medžių so
dinimo dieną. Aštuoni medžiai, 
taip pat iš Lietuvos 2000 metų 
anglų ąžuolas, bus pasodinti ar
ba Marijos aukštesniosios 
mokyklos aikštėje, arba prieš 
mokyklą prie Califomijos gat
vės. 

Kartu su Marijos aukšt. 
mokykla koordinuoja lauko 
priežiūros agentūra, ne pelno or
ganizacija, kuri parūpina me
delius. Agentūra duoda 
informaciją apie medelius, jų 
auginimą ir parūpina pačius 
medelius. 

Iškilmėse yra laukiami daly
vaujant vysk. Vincentas Briz-
gys, „Draugo" administratorius 
kun. Petras Cibulskis, Marijos 
mokyklos kapelionas kun. Geor
ge Slominski, Šv. Kazimiero 
seserų generalinė vyresnioji ses. 
Marilyn Kuzmickus, Marijos 

x Eleonora ir Bronius Pau-
liulioniai, Cicero, 111., už pa
talpintą aprašymą sesutės a.a. 
Bronės Tomaševičiūtės mirtį 
„Drauge" atsiuntė 20 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x LB Worcesterio apylin
kės, Worcester, Mass., valdyba 
įvertindama „Draugo" per 80 
metų nenuilstamai pateikiamas 
geras informacijas, tėvynės mei
lės skiepijimą ir vedamą kovą 
dėl Lietuvos laisvės, paskyrė 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x E lena 
Angeles, Cal 
gą" 30 dol. 
prenumeratą 

x Kazys Mileris, Hamilton, 
Ont. Kanada, pratęsė prenume
ratą su visa šimtine ir tokiu 
prierašu; „Užsimoku prenu
meratą su auka. kurią skiriu 
laikraščiui, kuris taip įparei
gojančiai garsino mūsų 
sėkmingai praėjusią VIII taut. 
šokių šventę Hamil tone" . 
Nuoširdus ačiū mūsų bendra
darbiui ir garbės prenumerato
riui 

x Ieškau d a r b o prižiūrėti 
ligonį arba vaikus ir gyventi 
kartu. Skambin t i 425-8967. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x Vincentas Liulevičius, is
torikas, Stasė Adickas, Jonas 
Spurgis, Jadvyga Poška, Vikto
rija Musteikienė, visi iš Chica
go, 111., Leonora Lirgameris, 
Lockport, 111., Antanina Styga, 
London. Ont., Kanada, Z. 
Gedminas, Hamilton, Kanada, 
už kalėdines korteles ir kalen-

B u t k u s , Los 
, parėmė „Drau-
auka ir pratęsė 
vieneriems me

tams. E. Butkų įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Juozas Arlauskas, New 
Britain, Conn., žinodamas 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
atsiuntė visą šimtinę ir pratęsė 
prenumeratą 1989 metams. J. 
Arlauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

Adolfas Armalis, St. Pe 

mokyklos direktorė ses. Grace 
Ann, žemės priežiūros projekto 
direktorius Jerry Adelman, 
miesto miškų apsaugos prižiū
rėtoja Edith Makra, Lietuvių 
kultūros muziejaus direktorius 
Stanley Balzekas, klubo vadovė 
ir biologijos mokytoja Marijos 
mokykloje Angelą Wald. Taip 
pat bus apie 200 Marijos 
mokyklos moksleivių iš sep
tynių gamtos mokslo klasių ir 
jos pasodins kiekvienos klasės 
medelį. —K. 

RATILIO CHICAGOJE 

Jaunimo centre balandžio 21 
ir 23 d. buvo ansamblio koncer
tai. Balandžio 24 d. buvo trečias 
koncertas, nes programa parodė 
meilę Tautos gelmėms. An
samblis savo repertuarą atliko 
profesionališkai. Prieš progra
mą B. Jasaitienė pranešė, kad 
koncertą rengia JAV LB kraš
to valdyba. Pelnas skiriamas 
ansambliui ir jo nariams. 

Suskambėjo skudučių muzika 
ir suėjo tautiniais senovės rū
bais pasipuošę Ratilio an
samblio nariai. Pradžioje an
samblio atstovė Z. Kelmickaitė 
priminė atvykimo malonumą 
pas lietuvius Chicagoje. 
Papasakojo apie nuoširdžius ry
šius su Lietuvos kaimo dai
nininkais. Kaime dar yra 
užsilikusių senovės dainų, 
kurias buvo galima perimti. 
Sutartinėse yra užfiksuotas 
mūsų lietuviškas, nostalgikų 
tautos charakteris. Koncerto 
dainos daugiausia surinktos 
pačių studentų, ne iš kokių 
archyvų. Pradėjo tūtuoti ilgoji 
birbynė, palydjėta paukštelių 
čiulbėjimo imitacijos, net ir su 
gegutės kukavimu. 

Nuometuotos dainininkės 
senovės stiliumi ėmė dainuoti 
„Tūta". Jas melodingi lydėjo 
lumzdeliai, suskambėjo linarau-
tės daina, su pučiamųjų liaudies 
instrumentų įtarpais. 

Dainas lydėjo grupinio šokio 
judesiai. Įsijungė ir vyrų grupė 
su skudučių palyda. Buvo 
pučiamieji, solo, kanklės. 
Įsijungė ir smuikai su būgnelių 
garsais, sukantis keletui porų. 
Viskas buvo kaimiška, papras
ta, bet drauge ir tautiškai 
iškilminga. Kaimo kapelų įvai
rumas buvo gausus. Skambėjo 
ir būgnas, prie lūpų pridėta 
metalinė plokštelė. Dainai ly
dint, pašoko mikitą su jų sudė
tingom figūrom. 

Įsijungė ir daugiau muša
mųjų. Išėjo ir smuikininkės su 
smagiomis linksmomis melo
dijomis. Jas išjungė senovinės 
armonikos su polkos šokiu. 
Pašoko ir šustą. Visoj programoj 
buvo darniai sujungta instru
mentinė muzika su daina ir šo
kiu. Ratilio ansambly 28 nariai 
su pora palydovų. 

Priminė Sibiro tremtinius, 
padeklamavo A. Miškinio eilė
raščius, rašytus ant cemento 
maišų. Išvežtųjų daina, jų 
moterų choro perteikta liaudies 
stiliumi, nusakė tremiamo 
skausmą, badą, benamio var
gus. Šias dainas traukė an
samblio moterys ir vyrai. 

Gera deklamatorė V. Povilio
nienė su jautrumu prabilo į 
publiką. Jautriai skambėjo „Ne
verk motušėle". 

Savo susižavėjimą Ratilio an
sambliu publika pareiškė šiltais 
plojimais. 

Antra programos pusė pra
dėta vyrų daina apie jaunatvę. 
Skambėjo bendro choro daina 
apie klevelį ir apie bernelį. Pro
grama pasižymėjo gausumu ir 
įvairumu liaudies stiliumi at
liekamų dainų. Pašoko naujo 
vardo šokį — lancajiedą (kaip 
kadrilis). 

Šokėjai nukopę nuo scenos net 
ir keletą publikos žmonių 
įtraukė į šokį. Ansamblis pa
dainavo per 20 liaudies dainų. 
Buvę ir liaudies humoristinių 
monologų. Pašoko apie 15 
liaudies šokių, daugelį mums 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Dani sa Kruž ika i t e , 
Hoosick Falls, N.Y., gimnazijos 
mokinė, grojanti smuiku Em-
pire State Youth Symphony 
orkestre Albany, N.Y., išvyko į 
Europą koncertams, kurių 
orkestras daugiausia atliks 
Austrijoje. Smuiko pamokas 
pradėjusi 4 metų amžiaus, savo 
muzikinę veiklą plačiai išvystė, 
ne tik grodama simfoniniame 
orkestre, bet ir mokyklose bei 
visuomenėje įvairiomis pro
gomis akompanuojama pianinu 
savo brolio Ričardo. Nesvetima 
jai ir fleita su kuria groja gim
nazijos orkestre. Skirdama 
nemažai laiko muzikai, neat
silieka ir moksle, būdama 
pirmųjų mokinių eilėse. Gabiai 
lietuvaitei tolimesnės sėkmės. 

— Pet ras ir A leksand ra 
Matekūnai savo auksinę ve
dybinę sukaktį atšvęsti, gegužės 
10 dieną išplaukia Sagafjord lai
vu iš New Yorko į Bermudą. 

— Eglė ir Audrius Šukiai 
susilaukė dukrelės Lijos Eglės. 
Ji buvo pakrikštyta Velykų 
dieną. Krikšto tėvai buvo Birutė 
Bublienė ir Paulius Baltušis. 
Pirmąja anūke džiaugiasi 
seneliai Liuda ir Raimundas Šu-
kiai, prosenelė Stefanija 
Mereckienė ir penktuoju anūku 
Elena Baltrušaitienė, gyvenanti 
Bloomfield, Mich. 

— Sol. Nerija Linkevičru-
tė-Kasparienė iš VVashūigtono, 
D.C., gegužės 13 d. dainuos Los 
Angeles, Calif., Lietuvių Fondo 
rengiamame koncerte. Kon
certą organizuoja Lietuvių Fon
do įgal iot inė Violeta Ged
gaudienė. 

— T o m o Venclovos kelis 
eilėraščius pereitais metais iš
verstus į vengrų kalbą išspaus
dino literatūros žurnalas. Taip 
pat išspausdino ir Gintaro Pa
tacko kelis eilėraščius. Išvertė 
Zoltan Halasi. Be to, T. Venclo
vos eilėraščių buvo išspausdinta 
ir disidentų laikraštyje, kurį re
daguoja disidentas Janos Kis. 

KANADOJE 
— Rež. E lena Dauguvie ty-

t ė -Kudab ienė buvo pristatyta 
pereitų metų žymeniui ir metų 
moters ti tului. Iškilmės buvo 
vasario 2 d. E. Kudabienė buvo 
nominuota „The Arts" katego
rijai. Ji tu r i lietuvių teatrą 
„Aukurą" ir jau 40 metų veik
los teatrinėje srityje. Ji taip pat 
yra vaidinusi kanadiečių teatre, 
pasirodžiusi ir televizijoje. 

— Lietuvos Kankin ių pa
rapi joje 1988 metais pakrikš
ty t i 32 kūdikiai , pirmosios 
Komunijos priėjo 7 vaikučiai, 
S u t v i r t i n i m o s a k r a m e n t ą 
priėmė 10 jaunuolių, susituokė 
3 poros, palaidoti 34 mirusieji. 

nematytų, su išradingomis 
figūromis. 

Programa buvo filmuojama į 
vaizdajuostę. 

Dalys programos buvo atlik
tos tarmiškai, pvz. — žemai
tiškai. Visa programa buvo su
jungta į vieną pynę, be per
traukėlių ir atskirų išėjimų. 

Buvo supažindinta su an
samblio dalyviais. Čia buvo 
dzūkų, žemaičių, klaipėdiečių, 
suvalkiečių, aukštaičių. Kai 
kurie jau baigę universitetą, 
kiti dar studijuoja biologiją, 
filologiją, ekonomiką, mediciną, 
psichologiją, geologiją, fiziką. 

B. Jasaitienei įteikė Vilniaus 
verbą, o daugelį pavaišino Lie
tuvos duona. Atvežė ir nemažai 
knygų apie dainą. 

Perskaitė kultūros fondo 
sveikinimą su A. Šapokos isto
rija, tik dabar išleista. Atvežė 
visus Atgimimo numerius, lei
dinių apie universitetą ir dar 
plokštelę. Glėbelį knygų įteikė 
R. Kučienei. 

Chicagos lietuvių vardu pa
dėkoti ansambliui B. Jasaitienė 
pakvietė LB krašto valdybos 
pirm. dr. A. Razmą. Jis priminė, 
kad buvo atvežta Lietuvos 
dalelė. 

Ansamblio vadovams įteikta 
A. Kezio „Chicaga vaizduose". 
Prof. R. Povilionis, atvykęs iš 
Lietuvos, padėkojo, už tą gai
vinantį jausmą, kurį išsivežė iš 
Chicagos. 

Grandies vardu sveikinant, 
kiekvienam įteiktas Grandies 
ženklelis. Chicagos etnografinio 
ansamblio buvo įteikta dr. 

dorių atsiuntė po 15 dol. aukų. -ersburg Beach, Fla., lietuviškų 
Labai dėkojame. organizacijų veikėjas, MeČislo-

x Da r galite suspėti atsiųs- vas Vaišvila, Chicago 111., A. 
ti Ateitininkų namų loterijos Masiulis,EastHartforcLConn., 
bilietėlių šakneles. Šaknelės Henrikas Paškevičius, Thunder 
turi būti gautos iki š.m. gegužės Bay, Ont., Kanada, Jurgis Oku-
mėn. 6 d., kad patektų į 
laimėjimų dėžę. 

(sk) 
x „Vaidilutės" teatro sta

tomos V. Mykolaičio-Putino 4 v. 
dramos „Daktaro Gervydo" 
premjerai, įvykstančiai gegužės 
21 d. Jaunimo centre, bilietai 
jau gaunami Vaznelių preky
boje. 

(sk) 

ms, Flushing, N.Y., Maria 
Poška, Rockford, 111., Stasė Kaz-
las, Chicago, 111., Birutė Svera, 
Bloomfield Hills, Mich., Juozas 
Lapinskas, EastChicago, Ind., 
Salomėja Nyerges, San ta 
Monica, Cal., pratęsdami 
„Draugo" prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

Sruogienės istorija 
Ratilio ansamblis programą 

baigė Lietuvos himnu, o rengi
nio užbaigoje „Giedu giesmelę". 

Mojuodami gėlėmis pasi
t raukė užkulisin. 

Koncertas buvo įspūdingas, 
aukšto lygio, žavėjęs Lietuvos 
kaimo melodijomis. Tai buvo 
nuostabus Lietuvos jaunimo 
suartėjimas su Chicagos išei
viais. Ilgai pasiliks dalyvių min
tyse ir širdyse. 

Po nuostabiai pasisekusio Ra
tilio ansamblio koncerto, Jau
nimo centro mažojoje salėje 
įvyko vakarienė su ansamblio 
nariais. Sukalbėjus maldą kun. 
V. Rimšeliui, programą pravedė 
B. Jasaitienė. 

Gen. kons. V. Kleiza pasakė, 
kad jie atvežė mums gyvą 
Lietuvą. „Sustiprinote mus ir 
sus t ip rė jo te p a t y s la isvės 
siekime". Balandžio 23 — šv. 
Jurgis. J i s nugalėjo slibiną, ir 
Lietuva nugalės savo laisvės 
siekimuose". Grožv. Lazauskas 
pasveikino Amer. Liet. Tarybos 
vardu, tardamas .jungtinėmis 
jėgomis siekime nepriklauso
mybės". K. Bradūnas sveikino 
Vilniaus alumnų vardu, tar
damas, kad „Jūs skambėjote, 
kaip Vilniaus varpai". Paskaitė 
sonetą šiuo vardu. 

Sukvietus svečius iš Vilniaus 
į sceną. Juos pasveikino dr. K. 
Ambrozaitis, įteikdamas vado
vams J. Brazaičio raštus, o šeštą 
tomą kiekvienam ansamblie
čiu!. Jaunimo centro vadovė S. 
Endrijonienė sveikindama įtei
kė Jaunimo centro ir čia vyks
tančių renginių nuotraukas. 

Dr. A. Razma, B. Jasaitienė ir 
Br. Juodelis įteikė ansamblio 
nariams iš koncerto susidariu
sį pelną. Ansamblio ir univer
siteto vardu dėkojo prof. D. 
Povilionis. Linkėjo, kad ateitų 
diena, kad čia dalyvaujantieji 
galėtų būti kartu Vilniuje. 

Ratilio ansamblis, dėkodamas, 
senovės stil iumi padainavo 
kūmų dainą. Vakarienė praėjo 
draugiškų pasišnekėjimų nuo
taikoje. 

J u o z . Pr . 

A d v o k a t a s J o n a s Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
ŠeŠtad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

.Grandies' jaiinesniųjn ^"Ki'j'j sukurvji- .. 




